Bases del sorteig Gastrotour 2019

CONTEXTUALITZACIÓ
La Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Mercats de l’Ajuntament de Salou
posa en marxa un sorteig en el marc de la fira gastronòmica de Gastrotour 2019 amb l’objectiu
de seguint fent promoció de la ruta en la seva vuitena edició i posar en valor l’oferta
gastronòmica del municipi. Restauradors, bars i gelateries participaran en aquesta ruta amb
creacions originals que faran gaudir al públic assistent d’una gastronomia de nivell a través de
les seves tapes.
La participació en el sorteig serà oberta a tots els veïns, veïnes o visitants del municipi majors
d’edat. Les imatges presentades al sorteig pels participants podran ser utilitzades per
l’Ajuntament a les seves xarxes socials institucionals a l’efecte de fer difusió de l’esdeveniment
o produir-ne material promocional.

PREMIS
Els premis que s’oferiran al sorteig són:

→ 2 entrades a Port Aventura
→ 1 experiència gastronòmica per a dues persones
→ 2 entrades dobles per visitar la fàbrica de San Miguel

DESTINATARIS
Públic major d’edat sense cap restricció, ja sigui veí de Salou o no.

TEMÀTICA
Només participaran al sorteig aquelles imatges en les quals aparegui una tapa d’algun dels
restaurants participants en l’esdeveniment. No s’acceptaran imatges de tapes d’altres
restaurants.

FORMA DE PARTICIPACIÓ, EXECUCIÓ I TERMINI
Forma de participació: per participar en el sorteig caldrà disposar d’un compte a Instagram
amb perfil públic o bé un perfil a Facebook. En ambdós casos caldrà respectar les condicions de
la xarxa en qüestió (http://instagram.com/legal/terms/) i www.facebook.com).
Inscripció: no cal fer cap mena d’inscripció. La participació és gratuïta.
Execució: els participants hauran de realitzar una fotografia en algun dels restaurants o
establiments participants en la ruta gastronòmica de Gastrotour 2019, pujar-la al seu compte
d’Instagram o perfil de Facebook i etiquetar-la amb el hashtag #ConcursGastrotour2019. Per
ser vàlida, la fotografia haurà de retratar una persona o grup de persones menjant una de les
tapes de Gastrotour 2019 juntament amb el quinto de cervesa San Miguel.

JURAT, VEREDICTE I EXPOSICIÓ
Les captures guanyadores seran aquelles que obtindran més likes als perfils de les xarxes
socials. .
Els resultats de les imatges guanyadores es farà entre el 4 i el 7 de juny i el veredicte final es
publicarà entre el 12 i el 14 de juny.
L’organització es reserva el dret d’ampliar el termini de presentació de fotografies si s’estima
que d’aquesta manera s’afavorirà una major concurrència i participació.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el sorteig suposa la total acceptació d'aquestes bases.

Salou, maig de 2019.

