
 
 

Concurs xarxes socials #estiuaCassà 

Període 

 El concurs començarà el dimarts 14 de juliol del 2015 i finalitzarà el dilluns 

31 d’agost del 2015 

 El veredicte de la persona guanyadora es farà públic el dijous 3 de setembre 

Bases del concurs 

 Els participants han d’enviar imatges divertides que mostrin com passen el 

seu estiu a Cassà de la Selva 

 Les imatges han de ser fetes a llocs públics del poble de Cassà. 

 Les imatges han de contenir l’etiqueta #estiuaCass{ 

 Els participants del concurs han de ser seguidors de Twitter i de Facebook 

de l’Ajuntament de Cassà 

 Les imatges enviades a Twitter, a banda de tenir l’etiqueta #estiuaCass{, 

també han d’etiquetar el compte de l’Ajuntament (@Ajcassa) 

 Les imatges enviades a Facebook, a banda de tenir l’etiqueta #estiuaCass{, 

s’han de publicar al mur de la p{gina de l’Ajuntament de Cass{ 

 El guanyador ser{ el que aconsegueixi més m’agrada (en el cas de 

Facebook) i més retweets (en el cas de Twitter). 

 Facebook. Es comptabilitzaran només els m’agrada de les fotografies 

contingudes a l’{lbum de Facebook creat per l’Ajuntament de Cass{ sota el 

títol #estiuaCassà 

 Les imatges enviades pel concurs passaran a ser propietat de l’Ajuntament 

de Cassà i es podran difondre a través de les seves xarxes socials de 

Facebook, Twitter o Instagram. 

 L’Ajuntament de Cassà es reserva el dret a no publicar o eliminar imatges 

que consideri que no són adients per ser publicades als canals de la 

institució. 

 El concurs començarà el dimarts 14 de juliol del 2015 i finalitzarà el dilluns 

31 d’agost del 2015.  

 El veredicte de la persona guanyadora es farà públic el dijous 3 de setembre 

a través del web www.cassa.cat i les xarxes socials de l’Ajuntament. 

 El premi serà un pal de selfie de la botiga Foto i vídeo Cassà. 

 

 

14 de juliol del 2015 

http://www.cassa.cat/

