
 

 

 

I EDICIÓ DEL CONCURS INSTAGRAM 11F 

 

Amb l’objecte de commemorar el dia 11 de febrer, Dia internacional de la dona, la xiqueta  i la ciència, 

visibilitzar i revaloritzar el treball de les dones investigadores a tot el món i fomentar la vocació científica 

en les xiquetes, la Regidoria d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia 

amb la col·laboració del Consell dels Joves de Gandia convoca la I Edició del  Concurs Instagram 11F 

que es regirà per les següents bases: 

 

BASES CONCURS INSTAGRAM 11F 2022 

11 de febrer, Dia Internacional de la Dona, la Xiqueta  i la Ciència 

Ajuntament de Gandia 

1.- PARTICIPANTS:  

El concurs Instagram 11F va dirigit a la ciutadania en general. 

2.- TEMÀTICA:  

  Els i les participants hauran d'enviar una fotografia utilitzant el filtre d’Instagram de la campanya 

#TuEresLaFòrmula, campanya de la regidoria per a visibilitzar a les dones i les xiquetes en la ciència. 

Caldrà ser seguidor del compte @igualtat_diversitat_gandia i etiquetar a aquest compte d’Instagram. 

3.- PRESENTACIÓ/ TERMINI D´ADMISSIÓ 

El termini per a participar en l'I concurs d'Instagram 11 F: Dia Internacional de la Dona i la 

Xiqueta en la Ciència finalitzarà el pròxim 28 de febrer a les 23.49 hores. 

4.- PREMI:  

        La persona guanyadora rebrà un premi de 100€.  

5.- SISTEMA DEL CONCURS: 

Les fotografies es presentaran a través de la xarxa social Instagram de la següent manera: 

- La fotografia es presentarà com a història. 

- Cal fer emprar el filtre #TuEresLaFòrmula. 

- S’haurà de ser seguidor així com etiquetar el compte de @igualtat_diversitat_gandia. 

Una vegada finalitzat el termini de presentació de fotografies es passarà a la fase de votació, la 

qual es durà a terme el dia 1 de març des de les 10:00 hores fins a les 20:00 hores mitjançant fases 

de votació per la xarxa social Instagram, les quals consistiran en anar votant entre dues fotografies 

que seran seleccionades a l’atzar, fins que en una última votació s’escollisca la fotografia preferida. 

La fase de votació estarà coordinada pel @consellgandia, i la fotografia guanyadora serà anunciada 

al compte de @igualtat_diversitat_gandia. 

 

 



 

 

6.- SEGUIMENT 

Als efectes de comprovar que el concurs s’està duent de forma correcta i transparent, dos persones 

designades per la Regidoria d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de Gandia, junt a 

dos persones designades pel Consell dels Joves de Gandia, formaran la Junta de Seguiment, la qual 

s’encarregarà de verificar el correcte funcionament del concurs, així com de resoldre qualsevol assumpte no 

inclòs en les presents bases. La Junta de Seguiment podrà descartar qualsevol fotografia que vulnere 

qualsevol principi de drets i llibertats, així com que infringisca la legislació vigent. La seua decisió serà 

inapelable. 

 

7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES: 

La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. Així mateixa la participació 

en aquest concurs implica l’autorització a l’Ajuntament de Gandia i el Consell dels Joves de Gandia a 

reproduir, difondre i comunicar públicament les fotografies i/o els noms dels perfils d’Instagram 

participants. 

 

Calendari del concurs: 

Inici d’admissió : 7  febrer  

Termini d’admissió de les sol·licituds : 28 febrer  

Votació: 1 de març 

Notificació guardonat/da: 4 març 

 

 


