
  

Concurs Fotogràfic [Reconnect] 

Guanya 4 entrades per a PortAventura Park! 

  

1. Participants: El Concurs Fotogràfic Reconnect 2020 està obert a tots aquells que vulguin guanyar 4 
entrades al parc d’atraccions Port Aventura Park. 

  

2. Temàtica: La temàtica de les fotografies ha d’estar inspirada en el vídeo “Reconnect”, que es pots veure 
fent clic aquí. 

És a dir, aquestes fotografies hauran de mostrar a la família preparada per les vacances i que transmetin 
les seves ganes d’estiu i d’anar al Cambrils Park Family Resort: amb flotadors, xancles, les tovalloles de la 
piscina... Tal com es pot veure a continuació: 

 

3. Durada: Des del 5 de febrer al 5 de març de 2020. 

  

 

https://youtu.be/YdGGgRrCEFk


  

4. Requisits de participació:  

Per participar en el Concurs Fotogràfic Reconnect 2020, s’han d’enviar les fotografies via missatge privat 
especificant per escrit la participació en el concurs, així com el nom, cognoms, telèfon i correu electrònic de 
contacte al perfil de Facebook de Cambrils Park Family Resort. 

Enviant la fotografia, autoritzeu a Cambrils Park Family Resort a difondre-la a través de les seves xarxes 
socials. 

Es gestionarà un àlbum monogràfic en què apareixeran totes les fotografies que participin en el concurs al 
perfil de Facebook.  

NOTA: Només es tindran en compte aquelles fotografies que s’hagin enviat correctament, seguint les 
instruccions anteriorment descrites.  

  

5. Jurat y veredicte:  

El dia 5 de febrer del 2020, Cambrils Park Family Resort publicarà a la seva pàgina oficial de Facebook un 
àlbum on recopilarà totes les fotografies rebudes a través de missatge privat. S’iniciarà una tanda de votació 
popular en què, durant 30 dies, la gent podrà votar la seva fotografia preferida. 

El dia 5 de març del 2020 es tancarà la votació. La fotografia amb major nombre de “m’agrada” serà la 
guanyadora. 

Vota la fotografia que més t’agradi de l’àlbum “Concurs Reconnect”! Només es tindran en compte els 
“m’agrada” de cada fotografia en particular, no de l’àlbum en general. 

  

6. Premi: D’acord amb els resultats finals, s’atorgarà els següent premi: 

Des del perfil de Facebook de Cambrils Park Family Resort: 4 entrades d'adult per a Port Aventura Park. Les 
entrades són vàlides fins al 6 de gener del 2021.  

  

7. Advertències: 

Cambrils Park Family Resort, no es responsabilitza, en cap cas, del criteri de votació.  

Cambrils Park Family Resort es reserva el dret a desqualificar aquelles imatges que es considerin impròpies 
i/o ofensives per al seu públic familiar. 

Cambrils Park Family Resort es reserva el dret d’utilitzar les imatges de les persones que participen en el 
concurs amb fins promocionals a través de materials impresos i/o canals digitals. En cas de disconformitat 
amb aquest punt, aquesta s’haurà de manifestar en el moment de presentar la seva candidatura a través 
de missatge privat. 

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

https://www.facebook.com/CPFamilyResort/
https://www.facebook.com/CPFamilyResort

