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NORMAS LEGAIS CONCURSO INSTAGRAM E FACEBOOK 
 
1. ORGANIZADOR E FINALIDADE DO CONCURSO. 
O Concello de Cambre levará a cabo un concurso dirixido a calquera persoa con perfil real co fin de 
favorecer a participación e interacción no perfil de Instagram, Facebook e Twitter para crear contidos 
de temática LGTBIQ+ que axuden a visibilizar as distintas orientacións sexuais e de identidades de 
xénero, prevención de condutas homófobas, respecto e tolerancia cara ao grupo. 
 
2. ÁMBITO TERRITORIAL E APLICACIÓN DA PROMOCIÓN. 
O concurso desenvolverase dentro do Estado español, exclusivamente para as persoas usuarias de 
Instagram e Facebook que acepten estas bases legais participando nel e cumpran os requisitos 
descritos nestas bases. 
 
3. ÁMBITO TEMPORAL. 
O período de participación no concurso comezará o 11 de xuño de 2022 e rematará o 26 de xuño. 
 
4. CARÁCTER LIBRE DO CONCURSO 
O concurso realizarase baixo a modalidade de "concurso libre", é dicir, a participación neste concurso 
non suporá ningún gasto para a persoa participante. 
 
5. COMUNICACIÓN DO CONCURSO 
Este concurso será comunicado durante o período no que estea activo a través das contas de 
Instagram, Facebook e Twitter. 
 
6. REQUISITOS, PERSOAS LEXIMITADAS E MECÁNICA DO CONCURSO. 
Para competir, as persoas participantes deben: 
Ter máis de 16 anos. 
Seguir a @concellodecambre en Instagram ou o perfil do Concello de Cambre en Facebook (Seguir 
polo menos, ata a data de finalización do concurso. Serán "Seguidores/as" aquelas persoas que 
premesen a caixa "Seguir" de unha das contas de Instagram/Facebook mencionadas). 
Compartir unha foto co hashtag #OrgulloDeCambre en historias de Instagram e mencionar 
@concellodecambre 
 ou compartir nas contas de  Instagram ou Facebook do concello de Cambre:  
Instagram: https://www.instagram.com/concellodecambre/?hl=es  
Facebook: https://www.facebook.com/ConcelloCambre  
Podes participar cantas fotos como queiras, sempre que se cumpran os requisitos do concurso e se 
acheguen diferentes fotografías.  

https://www.instagram.com/concellodecambre/?hl=es
https://www.facebook.com/ConcelloCambre
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Unha vez finalizado o sorteo, notificarase á persoa gañadora a través de Instagram, se esta persoa non 
responde nun prazo de 48 horas (o 30 de xuño como data límite), o premio entregarase á seguinte foto 
seleccionada. 
 
7. PREMIO 
A persoa gañadora recibirá un premio de 200 €. 
A fotografía gañadora publicarase nas redes sociais do Concello de Cambre o 28 de xuño, 
correspondente ao Día do Orgullo 2022. 
O xurado que seleccionará a fotografía gañadora do concurso estará conformado por persoal técnico 
da empresa que xestiona a campaña #Orgullo deCambre, e da área de Igualdade do Concello de 
Cambre. 
 
8. COMUNICACIÓN DAS PERSOAS GAÑADORAS 
O xurado reunirase o día 27 e seleccionará as tres persoas finalistas que se subirán a todas as redes 
sociais do concello e finalmente o día 28 darase a coñecer a fotografía gañadora. 
Unha vez finalizado o sorteo, informarase á persoa gañadora a través da aplicación de Instagram e 
Facebook. 
Se transcorridas 48 horas desde a finalización do concurso non se pode contactar coa persoa 
gañadora, o premio será asignado á seguinte finalista. 
A persoa gañadora acepta que o seu nome de usuario/a e a foto do seu perfil público de 
Instagram/Facebook poidan publicarse nos perfís e outros sitios web da organización para comunicar 
á persoa gañador da promoción. 
 
9.- RESERVAS E LIMITACIÓNS 
A organización resérvanse o dereito de rexeitar a inscrición daquelas persoas participantes cuxos datos 
non estean completos ou a súa participación non cumpra os requisitos para participar no concurso. 
Non se serán consideradas válidas as imaxes que poidan ser ofensivas con outras persoas ou 
colectivos. 
A organización resérvase o dereito de descualificar os perfís das persoas concursantes: prestarase 
especial atención ás actividades fraudulentas e excluiranse ou descualificaranse aqueles perfís nos 
que se observen comportamentos aparentemente abusivos e/ou mal intencionados. 
Ante calquera indicio de identidade falsa, falta de respecto, descualificación ou uso fraudulento do 
perfil, a organización resérvase o dereito de descualificar inmediatamente a persoa participante, de 
forma unilateral e sen necesidade de notificación ou xustificación. 
A persoa gañadora acepta que o nome de usuario/a e a foto do seu perfil público de Instagram se 
poidan publicar en perfís e outros sitios web da organización para comunicar a foto gañadora da 
promoción. 
 
11. - ACEPTACIÓN 
A participación no concurso implica, por si mesma, a aceptación destas bases. A falta desta 
aceptación por parte da persoa participante dará lugar á exclusión da súa participación no concurso. 
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12.- MODIFICACIÓNS 
O Concello de Cambre resérvase o dereito a suspender ou variar a promoción en calquera momento, 
así como a modificar estas bases durante o seu desenvolvemento. 
 
 
 


