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L’ADEM,  Associació d’Empresaris Castell Platja d’Aro S’Agaró, et proposa ENAMORAR-TE de 
PLATJA D’ARO  tot  participant  en el: 
 

CONCURS FOTOGRÀFIC  INSTAGRAM    #pdainlove 
 
1.OBJECTE.  
El concurs fotogràfic #pdainlove consisteix a publicar fotografies realitzades als photocall’s, als 
restaurants amb “Menú romàntic”, “Racons in Love”, “Indrets màgics” o aparadors decorats dels 
establiments amb distintiu “ESTABLIMENT RECOMANAT  AdEM”. 
 
2. TEMÀTICA.   
El tema del concurs és l’AMOR en totes les seves variants. 
 
3. TERMINI.  
El concurs s’iniciarà el dia 12 de febrer de 2022 a les 11 h i finalitzarà el dia 20 de febrer de 2022 
a les 24 h. No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà d’aquesta data. 
 
4. FORMA DE PARTICIPACIÓ.  
Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic. 
Un requisit per prendre-hi part és ser seguidor/a de @empresaris_platjadaro, i etiquetar la 
fotografia amb #pdainlove. Tot i que no és un requisit imprescindible, suggerim contribuir a fer 
més difusió etiquetant les fotografies amb #pdainlove, #platjadaro, #empresarispda, 
#platjadaro365, #costabrava. 

Cada concursant pot publicar un màxim de 2 fotografies a través del seu compte personal, 
sempre que siguin en motiu de PLATJA D’ARO IN LOVE, que s’identifiquin amb l’etiqueta 
#pdainlove. No es tindran en compte les fotografies efímeres penjades a la història, ni els vídeos, 
i només es valorarà la primera foto de cada post en el cas d’agrupar-ne més d’una, de manera 
que es recomana penjar-les per separat. 

No seran vàlides les fotografies d’associacions, empreses o perfils oficials de l’Administració. 

5. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES.  
Les fotografies que participin en el concurs hauran de ser inèdites i originals i hauran de reflectir 
clarament l’objectiu del concurs citat en el punt 2. 
 
Es pot utilitzar qualsevol filtre d’Instagram o altres aplicacions. 

6. PREMIS. Els participants opten al 1r , 2n i 3r  PREMIS, que consten de 1 pack amb 3 regals :  
 
ESTADA NIT D’HOTEL + MENÚ GASTRONÓMIC + VAL 50€, dels establiments col·laboradors: 

1er premi: nit d’hotel per 2 persones al S’AGARÓ HOTEL & SPA**** , menú gastronòmic per 2 
persones al Restaurant M&B i un val d’import 50€ de la Botiga AGUA DULCE 

2on premi: Nit d’hotel per 2 persones a l’ HOTEL SPA LA TERRASSA*** , menú gastronòmic per 
2 persones al Restaurant LA TISANA  i un val d’import 50€ de la LLIBRERIA SUSANA   

3er premi: Nit d’hotel per 2 persones a l’ HOTEL NM SUITES****, menú gastronòmic per 2 
persones al Restaurant WANNA (propera inauguració) i un val d’import 50€ de l’ OPTICA 
MURALLA. 
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7. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 14 
anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica 
que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.  
 
En cas de dubte per part de l’organització, el/la participant haurà de presentar el DNI, NIE o 
passaport per tal de comprovar que compleix el requisit de l’edat mínima. 
 
Queden exclosos del sorteig els treballadors o les treballadores d'empreses proveïdores de 
productes o serveis de l'entitat organitzadora, AdEM. 
 
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases. 

Els guanyadors/es hauran de prestar el seu consentiment obligatòriament per la utilització 
pública de les imatges de recollida i entrega de premis per promoció del concurs. 

8. SELECCIÓ DE FOTOGRAFIES GUANYADORES. La selecció de les fotografies guanyadores es 
farà mitjançant una aplicació de sorteig automàtic, en el qual només participaran les fotografies 
que compleixin els requisits establerts en les bases del concurs.  
La selecció es durà a terme durant la setmana del 21 al 25 de febrer. 
 
9. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT.   
L’organització publicarà la relació de guanyadors en el seu perfil d’instagram (@empresarispda) 
el 28 de febrer.  
 
Les persones guanyadores s’hauran de posar en contacte amb l’organització, en un període 
màxim de 5 dies naturals, al correu electrònic adem@adem.cat  indicant les següents dades: 
nom i cognoms, DNI/NIE, adreça postal, telèfon de contacte i la fotografia original en format 
.JPG.  
Els premis els haurà de recollir cada guanyador/a, o la persona que designi, identificant-se amb 
el DNI, passaport o document acreditatiu que l’ADEM consideri equivalent. 
 
La decisió del jurat serà definitiva, i es reservarà el dret a modificar i atorgar el premi a la següent 
fotografia, si la persona primerament guanyadora no contacta amb l’organització del concurs en 
el termini establert. 
 
10. ASPECTES LEGALS 
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. Els participants cedeixen expressament a l’AdEM, 
Associació d’Empresaris Castell Platja d’Aro S’Agaró, amb caràcter d’exclusiva i sense limitació 
temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les fotografies que s’hagin 
presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva 
explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar 
d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries. 
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o 
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de 
transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública 
en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, 
pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs 
corporatius i entorns 2.0. 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: El responsable de la protecció de dades personals, 
l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ conforme a l’Article 13 del 
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RGPD, es compromet al tractament de les dades personals de manera respectuosa amb els drets 
dels titulars, i de conformitat a la normativa de protecció de dades que es trobi en vigor en cada 
moment. 

Finalitat: Les dades personals seran utilitzades per la realització del concurs fotogràfic 
#pdainlove i per l’entrega de premis als guanyadors. Així mateix, el nom, cognom i imatge 
podran ser utilitzats en qualsevol activitat publicitària promocional relacionada amb el concurs 
fotogràfic en què ha participat (incloses les efectuades en la pàgina web i xarxes socials de 
l’ADEM) sense que dita autorització li concedeixi el dret de remuneració o benefici. 

Legitimació: Els tractaments necessaris ho són per processar la seva participació en el concurs 
fotogràfic  #pdainlove i realitzar l’entrega de premis als guanyadors.  

Drets. Els participants al concurs tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades 
personals, així com els drets, d’oposició, limitació i portabilitat, dirigint-se a ADEM, a l’adreça de 
correu electrònic adem@adem.cat  adjuntant còpia del seu DNI o qualsevol altre document legal 
identificatiu. 

11. INFORMACIÓ ADDICIONAL 

És responsabilitat del/la participant obtenir el consentiment exprés i inequívoc de les persones 
que apareguin a les fotografies, així com també del seu consentiment per pujar, exhibir i 
compartir la imatge, exceptuant si la fotografia s’ha dut a terme en un lloc públic, tal i com 
s’estableix de forma legal en la LO 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, 
integritat i pròpia imatge. És responsabilitat de l’autor/a i no de l’ADEM, qualsevol reclamació 
sobre drets d’imatge de persones que puguin aparèixer en les fotografies presentades a concurs.     

S’han de respectar les condicions d’Instagram (http://instagram.com/legal/terms).  
 
L’AdEM es reserva el dret de fer difusió i de publicar les imatges presentades al concurs a les 
seves pàgines a Internet i a les seves xarxes socials. 

Els/les participants al concurs hauran de respectar les disposicions legals en matèria de protecció 
del menor i de protecció de dades de caràcter personal. 
 
L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les 
característiques anterior, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, 
procedència, orientació sexual, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social. També seran rebutjades aquelles imatges amb continguts que puguin ser 
considerats elements pornogràfics o explícitament sexuals.    

L’ADEM no té cap responsabilitat sobre les fotografies relacionades amb el concurs, que les 
persones participants publiquen en el seu compte d’INSTAGRAM.  

Aquest concurs està organitzat per l’ADEM i no existeix cap acord amb Instagram per la seva 
realització. En conseqüència la plataforma no té cap responsabilitat relacionada amb el mateix.  

L’ADEM no es responsabilitza de les possibles pèrdues, danys ocasionats, robatoris o retards o 
qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a Internet que poguessin afectar el 
desenvolupament del concurs. 
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L’obligació de l’ADEM queda limitada a entregar el premi ofert en les condicions assenyalades i 
amb els requeriments establerts en les presents Bases. En conseqüència, l’ADEM no serà 
responsable de cap tipus de dany o perjudici de qualsevol naturalesa que pogués patir el 
guanyador/a o un tercer, en relació al posterior ús del premi aconseguit. 

En relació a internet, l’ADEM exclou qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota 
naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, es poguessin deure a la utilització 
indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris i de tercers aliens a l’ADEM i, en 
particular, tot i que de forma exclusiva, per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin 
produir-se per la suplantació de la personalitat d’un tercer, efectuada per un usuari en qualsevol 
tipus de comunicació realitzada a través d’Internet. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES. 

La participació en el concurs fotogràfic #pdainlove d’Instagram implica l’acceptació plena de les 
bases i el veredicte del jurat, a més de l’autorització per exposar, reproduir, distribuir i 
comunicar públicament les fotografies amb finalitat promocional. La no acceptació de les bases, 
comportarà l’exclusió del concurs. 

Per tant, si s’accepten les bases, les persones participants es comprometen a respectar els drets 
i obligacions, les disposicions legals vinculades al concurs i les condicions legals de la xarxa social 
Instagram. 

 

©Instagram i ©Facebook són marques registrades, la seva utilització en aquestes bases és 
purament informativa i no per obtenir cap mena de benefici ni lucre per part de l'ADEM. 

 


