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Bases Concurs Bookface 
Festa de la Primavera 2023 

Aquest any l’EOI Sant Feliu de Guíxols celebra la primera Festa de la Primavera amb un Concurs 
Bookface a Instagram.  

Què és el Bookface?  

El Bookface és un joc visual en què el participant utilitza la portada d’un llibre per fer-se una 
fotografia fent coincidir la imatge real amb la de la portada. Es pot jugar amb la vestimenta, les 
parts del cos, el fons, els colors i les proporcions per aconseguir quedar-hi integrat. 

Aquí teniu dos exemples: 

  

Per participar al CONCURS BOOKFACE FESTA DE LA PRIMAVERA 2023 cal enviar al correu de 
l’escola (eoiguixols@xtec.cat) una fotografia de creació pròpia que es publicarà a la xarxa social 
Instagram amb l'etiqueta #bookface2023EOIGuíxols.  

Destinataris 

Alumnat de l'EOI Sant Feliu de Guíxols. 

Termini 

El termini de presentació comença el dia de la publicació de les bases i acaba el dia 24 d'abril a 
les 23:59 h. No s'admetran a concurs fotografies enviades fora d’aquest termini. 
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Característiques de les fotografies 

 Les portades poden ser d’un llibre en qualsevol idioma. 
 Les fotografies poden ser en blanc i negre o en color. 
 La mida ha de ser acceptada per Instagram - la mida oficial és de 1080 x 1080 píxels.  

Normativa 

 Cada participant pot presentar només una fotografia al Concurs Bookface. 
 Totes les fotografies han de ser originals i inèdites.  
 Els participants han de ser-ne els propietaris i han de garantir que no violen, malversen ni 

infringeixen els drets de qualsevol tercer, incloent-hi, sense limitació, els drets de 
privadesa, drets de publicitat, drets d’autor, marca registrada, etc. i que respecten tota la 
normativa vigent de propietat intel·lectual i qualsevol altra aplicable a l’objecte 
d’aquestes bases.  

 Les imatges no tindran cap contingut obscè, violent, ofensiu, racista, sexista o difamatori.  
 Els participants autoritzen l'EOI Sant Feliu de Guíxols a publicar la fotografia a Instagram, 

a Facebook, a la pàgina Web i a les vitrines de l’escola.  

Premis 

Les dues fotografies guanyadores seran aquelles que obtinguin més likes al compte Instagram de 
l'EOISFG des del dia de la publicació fins a les 18:00 h. del dia 27 d’abril i es faran públiques el 
dijous 27 d’abril durant la celebració de la Festa de la Primavera. 

El primer premi consistirà en un val de la llibreria Nobel per valor de 40 euros i el segon premi en 
un val de la llibreria La Guineu per valor de 20 euros.  

 

 

 

 


