DIA DEL LLIBRE 2017 – BIBLIOTECA CAMPUS GANDIA CRAI
CONCURS DE FOTOGRAFIA A TWITTER
#veullibre

Bases
1. El concurs fotogràfic a Twitter #veullibre està organitzat per la Biblioteca
Campus Gandia – CRAI amb motiu del Dia del Llibre 2017.
2. Les fotografies han de realitzar-se en els espais de la Biblioteca-CRAI. Ha
d’aparéixer un llibre que haja marcat l’autor/a de la foto (tant en sentit positiu
com negatiu) i una explicació de 140 caràcters màxim de per què l’ha marcat.
L’objectiu és donar-li veu als lectors i promocionar la lectura mitjançant fotos i
textos creatius.
3. Les fotografies hauran d’incloure les etiquetes/hashtags #veullibre i
#bibcraigandia.
4. Podran participar totes aquelles persones majors de 18 anys, usuàries de
Twitter i seguidors del compte de la Biblioteca a Twitter
(http://twitter.com/bibcraigandia), que no tinguen implicació directa amb
l’organització del concurs.
5. Cada usuari pot participar amb el número de fotos que desitge.
6. El termini de presentació de fotografies serà del 5 d’abril al 26 d’abril.
7. Una única fotografia serà seleccionada per sorteig entre totes les participants
que complisquen els requisits.
8. El sorteig es realitzarà mitjançant la web https://strawpoll.com/ el dia 27
d’abril.
9. Hi haurà dos premis que consistiran en dos xecs valorats en 50€ per a la
compra de llibres que es lliurarà a la Biblioteca.
10. Els premis s’anunciaran el dia 28 d’abril als comptes de Facebook
(https://www.facebook.com/bibliotecacraigandia)
i
Twitter
(https://twitter.com/bibcraigandia) de la Biblioteca, i també a la pàgina web
(http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND/).
11. Els guanyadors/dores hauran de posar-se en contacte amb la Biblioteca per
correu bib-epsg@upvnet.upv.es o presencialment al mostrador fins el dia 5 de
maig.
12. Les imatges publicades a Twitter amb els hashtags #veullibre i #bibcraigandia
podran ser difoses per la Biblioteca a través dels canals de comunicació
habituals.
13. Hi haurà sorpreses per als participants, que podran passar pel taulell de la
Biblioteca del 28 d’abril al 5 de maig.

14. La participació implica l’acceptació de les condicions de Twitter que poden
consultar-se a: https://twitter.com/tos?lang=es

