
 

 

Concurs Instagram Ecoviure 2021 
 
1. Objectius 

El concurs consisteix en la publicació de fotografies de l’Ecoviure 2021 amb l’etiqueta 
#concursecoviure21 a través de la xarxa social Instagram.  
 
2. Condicions de participació  

Poden participar-hi totes les persones físiques que vulguin, sense límit d’edat. L’únic requisit és 
ser usuari d’Instagram i que les imatges siguin publicades a través d’un perfil públic en aquesta 
xarxa social i utilitzant l’etiqueta #concursecoviure21. En el cas de persones menors d’edat, el 
fet de participar implica que tenen el consentiment dels pares o tutors.  
L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:  

- Ha estat feta a la fira Ecoviure 2021 
- Ha estat feta pel participant i l’obra és seva 
- No té cap contingut ni material obscè, violent o difamatori 

 
3. Durada del concurs  

Les fotografies s’hauran de publicar entre els dies 9 i 12 d’octubre del 2021. El guanyador es 
donarà a conèixer el dia 15 d’octubre. 
 
4. Premi  

El guanyador es decidirà per sorteig entre totes les persones participants. El premi consistirà 
en un pack de productes cedits pels expositors de l’Ecoviure i que inclou el següent: 

- Llauna de 5 litres d'oli d'oliva ecològic Isul cedit per Almazara Ecológica de La Rioja 
- Dues tasses cedides per Associació en Defensa dels Èquids (ADE) 
- Magic synthesis cedit per Holosíntesis 
- Coixí de llana amb funda de lli cedit per Pirilana 
- Paquet de 10 l de biocarbó natural i 1 paquet de 10 l de compost cedit per Carbónvivo 
- Diadema cedida per Laia Mauri 
- Dessuadora cedida per Nimbüka 
- Raspall corporal de fusta i sisal,sèrum antioxidant i calmant, bastonet de les orelles 

reutilitzable cedits per Tarannà Cosmètica Natural 
- Formatge tendre i pastís de formatge cedits per Artelac 
- 6 pots de melmelada eco: préssec de l'ordal, maduixa, tomàquet, pera amb vainilla, 

taronja amarga i llimona cedides per Moió Melmelades 
- Pack de sabons de Marsella cedit per La Saboneria de Marsella 
- Armilla de cotó 100% i amb acabats artesanals cedida per Puntdemel 


