
 

Primer ConCurs 
internaCional 
de fotografia 

la fotografia és un llenguatge universal i instagram, la 
xarxa social de fotografia per excel·lència. tots, a tot el 
món, podrem compartir la passió per les muntanyes.

NosaLTres coNNecTem 
muNTaNyes I Les muNTaNyes 
coNNecTeN persoNes I, 
quaNTes més sIguem, més 
amuNT arrIBarem com es poT parTIcIpar?

 1.  Pot participar qualsevol persona, de qualsevol edat i a qualsevol 
part del món que sigui seguidor del compte @welovemountains a 
Instagram.

 2.  La temàtica de les fotografies serà de cims o paisatges i a la foto 
haurà d’aparèixer com a mínim una persona agafant la bandera 
DIM -que es pot descarregar al web welovemountains.org a la 
pestanya desàcarregues. 

 3.  Totes les fotografies han de fer-se directament des d’un dispositiu 
mòbil o tablet.

 4.  La fotografia haurà de ser compartida a Instagram a través del 
hastag #WeLoveMountains i incloure la localització i el nom del lloc 
en la descripció de la imatge. 

 5.  Les fotografies apareixeran automàticament a l’apartat de fotos del 
web We Love Mountains.

 6.  El termini d’enviament de les fotografies serà de l’1 al 15 de 
desembre del 2014, ambdós inclosos.

 7.  S’estableixen 2 categories amb 3 premis cadascuna: 
  1.Mountain people 
  2. Family Farming
 8.  Els guanyadors seran premiats amb una col·lecció de publicacions 

FAO i una samarreta molt especial de We Love Mountains, que 
també es lliurarà als 25 finalistes. 

 9.  El nom dels guanyadors s’anunciarà a través de les xarxes socials 
i del web i ens posarem en contacte directe amb ells per fer 
l’enviament. 

10. La participació implica l’acceptació de les bases, així com 
l’autorizació per a la utilizació de les fotografies dels concursants a 
tots els canals de comunicació www.welovemountains.org, FAO y 
Mountain Partnership.

L’objectiu d’aquesta campanya és que la nostra veu s’estengui a moltes 
altres persones que a la vegada es converteixin en prescriptors de la 
campanya, animant a d’altres a participar i a obrir-se un perfil a les 
muntanyes si encara no ho han fet.

Cada any som més gent la que forma part d’aquesta xarxa de 
mountainlovers que cada vegada passa per més països.

I volen continuar sumant Likes.
Puges amb nosaltres?

we       mountains

mountains
ConneCt.
La xarxa sociaL 
més aLta deL món.

www.welovemountains.org


