CONCURS INSTAGRAM - Ruta del Tast 2017 - la
Ràpita
CURS PADDLE SURF
per a 2 persones

#rutadeltast2017 #enlarapita
1.Vine a fer la ruta del tast
2.Fes una foto a la ruta del Tast
o fent una activitat nàutica.
3.Segueix-nos a @ rutadeltast2017
4.Etiqueta amb #rutadeltast2017 i
#turismelarapita
5.Guanya una activitat de l’Estació Nàutica
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1. l’Estació Nàutica La Ràpita – Delta de l’Ebre, convoca un concurs a Instagram amb
motiu de la promoció ruta del tast.
2. El concurs s’iniciarà el dia 8 de juny i finalitzarà el dia 18 de juny del 2017.
3. Per participar s’haurà d’etiquetar les fotografies amb les etiquetes
#rutadeltast2017 i
#enlarapita i seguir el compte @turismelarapita a Instagram.
4. Les fotografies penjades han de ser de: tapes de la ruta o gaudint d’aquestes o
realitzant una activitat nàutica amb el folletó de la ruta.
5. Podran participar totes aquelles persones físiques que disposin de perfil a la xarxa
social Instagram majors de 18 anys i que no hagin estat implicades en la definició i/o
preparació d’aquest concurs.
6. L’usuari premiat estarà subjectes a la valoració del jurat format per membres
directius de l’Estació Nàutica i Turisme la Ràpita. Es valoraran les fotografies més
originals i representatives.
7. La resolució del premi es farà el dia 27 de juny i es farà públic el dia 28 de juny a
les 11h al Museu de la Mar de l’Ebre. El guanyador serà informat del resultat via
Instagram i Turisme la Ràpita i L’estació Nàutica, publicarà la resolució a través
d’Instagram, Facebook i Twitter.
8. El premi constarà d’un Curs d’iniciació al Paddle Surf per a 2 persones de l’Estació
Nàutica.
9. El premiat podrà gaudir del premi a partir de l’endemà que es farà públic el
guanyador . La data límit per gaudir del premi serà el 31 de desembre baix
disponibilitat i amb prèvia reserva. Al 977101010 o info@enlarapita.com.

10. La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i del
dictamen del jurat, així com l’autorització per divulgar públicament les fotografies
participants a través dels canals de comunicació de Turisme la Ràpita i l’Estació
Nàutica La Ràpita - Delta de l’Ebre. El veredicte és inapel·lable.

