
LA CARAGOLADA A CASA
PAC FAMILIA APLEC

#aplecacasa
concurs
fotografic

La Federació de Colles de l'Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) 
convoca el "Concurs Fotogrà�c #aplecacasa", amb l'objectiu de 
traslladar l'Aplec del Caragol –que, excepcionalment, s'ajorna al mes 
d'octubre– a la taula de tots els lleidatans i lleidatanes i mantenir la 
tradició de les caragolades del mes de maig.

Amb aquesta �nalitat, la Fecoll dinamitza l'acció amb la creació del 
"Pac Família Aplec: la caragolada a casa" que es pot adquirir en els 
supermercats Bonpreu - Esclat i  PlusFresc; o ja cuinats en els restau-
rants adherits a la campanya.

El concurs es regirà per les següents

BASES
1.- Cal publicar una imatge gaudint de la caragolada preparada a 
casa o encomanada al restaurant, amb els productes del Pac Família 
Aplec. Es valorarà si la imatge inclou elements relacionats amb l'Aplec 
del Caragol i/o els protagonistes vesteixen de collistes i/o apareixen els 
productes inclosos en el pac.
Per publicar la imatge cal:
a) Fer-se seguidor de qualsevol dels perfils socials de la Fecoll –Face-
book (@AplecdelCaragoldeLleida), Instagram (@apleccaragol) o 
Twitter (@AplecCaragol)– en què es vulgui publicar.
b) Preferentment, publicar la imatge sempre com a comentari de la 
publicació �xada en la capçalera de l'esmentat per�l Facebook o 
Twitter o de la publicació en Instagram que també fa referència a 
"Bases i Galeria de Fotos del Concurs #aplecacasa" i etiquetar 
sempre, com a mínim, els dos hashtags de campanya, #aplecacasa 
#pacfamiliaplec.

2.- El termini màxim de presentació de les imatges serà el 31 de maig.

3.- El/la titular del per�l que participa en el concurs i publica la 
fotografia assumeix la responsabilitat sobre la difusió de la imatge i es 
reconeix:
a) major d'edat;
b) autoritzat per l'autor/a (si no és el/la participant que publica);
c) tutor/a legal i/o autoritzat per la persona que tingui la tutela, en el 
cas que hi apareguin menors d'edat o persones tutelades;
d) amb capacitat per a cedir els drets de publicació a la Fecoll que 
podrà utilitzar les imatges (en plataformes digitals i/o tangibles) per a 
la promoció de l'Aplec i/o cedir-la a marques patrocinadores i/o col·la-
boradores de la festa, vetllant tots ells pel bon ús de les imatges segons 
la legislació vigent.

4.- El premi és únic –una sola imatge guanyadora– i consistirà en:
- Un menú caragoler per a dues persones en el restaurant Racó del 
Caragol (seu social de la Fecoll - C/ Obradors, 2), prèvia reserva de 
dilluns a divendres en servei de migdia (973 28 14 73).
- Un lot de vins de Raimat i una visita guiada al celler, per a dues 
persones i prèvia reserva.
- Un lot de productes San Miguel.

5.- El jurat estarà integrat per membres de la junta directiva de la 
Fecoll i representants de les empreses col·laboradores del "Pac 
Família Aplec": Caragols Almacelles, Raimat i San Miguel.

6.- El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer en els 
perfils socials de Fecoll durant el mes de juny de 2020.

7.- El fet de presentar-se al concurs suposa l'acceptació de les bases.

                                                                                          Lleida, maig de 2020


