
 

 
 

 
 
 
BASES DEL CONCURS INSTAGRAM: SETMANA SENSE FUM 2022 
 
 
 
 

• OBJECTE 
 
El concurs fotogràfic, Setmana Sense Fum 2022 promogut per la Fundació 
Hospital de Campdevànol, consisteix en la publicació de fotografies que tinguin 
relació amb els lemes d’aquest any: “El tabac, una amenaça pel nostre medi 
ambient” i “Viu sense fumar i comença a sumar”, amb l’etiqueta 
#SSFHospitalCampdevanol a la xarxa social Instagram. 
 
 

• TERMINI 
 
El concurs s’iniciarà a partir del dia 25 de maig de 2022 a les 9.00h, moment de 
la publicació d’aquestes bases a la pàgina web de l’Hospital de Campdevànol 
(www.hospitaldecampdevanol.cat) i finalitzarà el dia 30 de maig a les 14:00h. 
No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà de l’hora de 
finalització del concurs. 
 

• FORMA DE PARTICIPACIÓ 
 

Per participar en el concurs s’haurà de tenir compte a Instagram amb un 
perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa 
(http://instagram.com/legal/terms/). 
 
Els participants hauran de: 
 
1. Fer una fotografia inspirada a partir dels lemes de la Setmana Sense Fum 
2022 de l’OMS i el Departament de Salut. 
2. Posar un títol a la fotografia 
3. Etiquetar la fotografia amb l’etiqueta o hashtag #SSFHospitalCampdevanol. 
4. Etiquetar l’Hospital de Campdevànol. 
5. Publicar la foto a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari. 
 
El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o hashtag # SSFHospitalCampdevanol 
implica l’acceptació d'aquestes bases. Cada participant tindrà un límit de tres 
fotografies per a concursar i no es tindran en compte les valoracions d’altres 
usuaris sobre les fotografies que hi participin. 
 
 
 
 



 

 
 

 
• CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES  

 
Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que 
cada imatge:  
 
1. Ha estat feta pel participant i és una obra original seva. 
2. Ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones i 
entitats que hi puguin aparèixer. L’Hospital de Campdevànol tindrà la facultat 
de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques 
anteriors, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, 
raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social.  
 
 

• PREMI  
 
Serà el jurat del Comitè Sense Fum de l’Hospital de Campdevànol qui triarà la 
foto guanyadora:  
 
1 FOTO GUANYADORA: xxxxxxxxxxx. L’Hospital de Campdevànol contactarà 
amb el/la guanyador/a per tal de recollir el premi.  
 
 

• CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ  
 
Podran participar en el concurs fotogràfic qualsevol persona física que no hagi 
estat implicada en la definició i/o preparació d'aquest concurs. En el cas de 
persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que 
tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors. 
 
 

• JURAT  
 

El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els 
missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes 
bases. El jurat estarà format per professionals sanitaris membres del Comitè 
Sense Fum de l’Hospital de Campdevànol. El jurat tindrà la facultat de triar la 
fotografia guanyadora.  
 


