
WHITE PARTY 2019 
Concurs d'Instagram 

 

 
Aspectes bàsics 

 

 

 Entraran a formar part del concurs tots aquells assistents a la White Party 2019 del 

Col·legi de Gestors que publiquin fotografies a Instagram amb l ’etiqueta #wpgestors19, 

i que realitzin fotografies dins de l’àmbit de l’acte. 

 Per optar al premi, a més de ser assistent a l’acte, s’ha de ser necessariament seguidor 
 

del perfil del Col·legi a Instagram (@gestorscat). 
 

 El concurs comença el 12 de juliol a les 17:30 i acaba el 14 de juliol a les 23:59. 

 Les fotografies hauran d’estar publicades en el període del concurs. 
 

 Només poden optar a premi els assistents a la White Party 2019. 
 

 Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil. 
 

 El perfil d’instagram de l’usuari ha de ser públic. 
 

 Cada usuari podrà participar amb tantes fotografies com vulgui, però només hi haurà 
una participació per concursant. 

 

 La participació al concurs és gratuïta. 
 

 
Guanyador i premi 

 

 

 El guanyador serà escollit per sorteig el 15 de juliol entre tots els que hagin participat, 
a través de la pàgina www.sortea2.com. 

 

 El guanyador s’emportarà un Google Home Mini (o similar). 
 

 El 16 de juliol es donarà a conèixer el nom del guanyador. 
 

  El guanyador serà contactat a través d’Instagram. El nom del guanyador es farà 

públic als comptes de Facebook, Twitter i Instagram, al web del Col·legi de Gestors 

Administratius de Catalunya www.gestors.cat, i a la revista corporativa “El Gestor”. 

 
Ús de les imatges i les dades 

 

 

 Les imatges publicades a Instagram amb l’etiqueta #wpgestors19 podran ser publicades 

tant a la revista El Gestor, com al blog, al web i a les xarxes socials del Col·legi Oficial de 

Gestors Administratius de Catalunya. 

 Publicar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta #wpgestors19 implica el permís 

perquè ens posem en contacte amb el guanyador a través d’un missatge en aquesta 

xarxa social. El nom del guanyador també es farà públic als canals indicats 

anteriorment. 

http://www.sortea2.com/
http://www.gestors.cat/


 En  el  cas  que  una  fotografia  vulneri  els  drets  de  privacitat  o  dignitat  d'altres 

participants, del propi Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, o de 

tercers,  el  Col·legi  de  Gestors  Administratius  de  Catalunya  es  reserva  el  dret  de 

rebutjar o desqualificar participants. 

  Els participants, pel sol fet de participar en el present concurs, accepten incondicional i 

íntegrament els presents termes i condicions. 

 
Addicional 

 

 
1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia 

 

informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software que pugui produir-se. 
 

 
2. La participació al concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Les 

 

podeu consultar a https://help.instagram.com/478745558852511 
 
3. La participació al concurs implica l’acceptació de les condicions legals del web Sortea2, a 
traves del qual es realitzarà el sorteig https://www.sortea2.com/condiciones_legales  
 
 

https://help.instagram.com/478745558852511
https://www.sortea2.com/condiciones_legales

