BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA
FESTA MAJOR MAIG 2017
ORGANITZACIÓ
L’Ajuntament d’Alcoletge organitza el XV concurs de fotografia poble d’Alcoletge.
TEMA
ESCOMBRARIES: Reciclatge i Civisme
REQUISITS
Generals:
-

Podran participar totes les persones majors de 12 anys, en el cas de menors
de 12 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el
consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

-

El concurs és gratuït i la seva participació no implica cap cost.

-

Les fotos han de ser originals, i no poden haver estat premiades en cap altre
concurs.

-

Les fotografies han d’estar realitzades dins del terme municipal d’Alcoletge i hi
ha de figurar algun element identificatiu del municipi. No poden tenir una
antiguitat superior a un any.
Categoria paper:

-

Només es podrà presentar una obra per participant, inèdita, en blanc i negre,
sèpia o color. No s’admeten diapositives.

-

El format de la fotografia serà de 20x25cm, muntada sobre cartolina prima de
color negre de 30x40cm.

-

Identificació i tramesa:
SOBRE 1 – Inclourà la fotografia amb el títol i el sobre 2. A l’exterior del sobre
ha de constar el títol de la fotografia.
SOBRE 2 – Es ficarà un paper amb les dades personals de l’autor/a (nom,
adreça, DNI, e-mail, telèfon), tot indicant el lloc on fou feta la fotografia, així
com el títol d’aquesta. A l’exterior del sobre ha de constar el títol de la
fotografia.
Tots els sobres han d’estar tancats.
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La presentació de les obres es farà personalment o per correu, en horari
d’atenció al públic, a les oficines de l’Ajuntament d’Alcoletge, c. Sitjar, 2.
Categoria Instagram:
-

El nombre de fotografies que pot presentar una mateixa persona que participa
amb la categoria Instagram és de tres.

-

La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.

-

Els participants amb la categoria Instagram hauran de tenir un compte a
Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa
(http://instagram.com/legal/terms/).

-

Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i incloguin
l’etiqueta #concursfotoalco2017 entraran en el concurs de la categoria
Instagram.

-

Els participants a la categoria Instagram hauran de ser autors de les
fotografies presentades. No s’accepten muntatges, fotografies pintades o
retocs que alterin el contingut de la fotografia.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
La data límit d’admissió de fotografies serà el divendres 28 d’abril de 2017 a les
15:00 hores per la categoria en paper i les 23:59 per la categoria Instagram.
No s’acceptaran fotografies presentades o publicades fora de termini.
JURAT
El jurat estarà integrat pel Sr. Paco Lacasa, el Sr. Jaume Lladós, el Sr. Hèctor
Clivillé i la regidora de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoletge.
El jurat no tindrà en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies
que hi participin.

EXPOSICIÓ
Categoria paper:
Les millors obres, incloses les premiades, seran exposades a la Sala Batec de
l’Ajuntament d’Alcoletge, dins dels actes de celebració de la Festa Major de maig,
els dies 11, 12, 13 i 14 de maig de 2017.

2

Les obres no premiades es retornaran als interessats, si així ho sol·liciten, a partir
del 1 de juny de 2017. Transcorreguts 30 dies, les que no hagin estat retirades
quedaran en propietat de l’Ajuntament.
PREMIS
CATEGORIA PAPER:

CATEGORIA INSTAGRAM:

Primer premi: 200 €

Primer premi: 125 €

Segon premi:

Segon premi:

150 €

Tercer premi: 100 €

75 €

Tercer premi: 50 €

Els autors de les fotografies seleccionades de la categoria Instagram seran
informats a través del seu compte d’Instagram i/o mitjançant les vies al seu abast
i que consideri oportunes.
Els premis es lliuraran el dijous 11 de maig a les 20:00 hores a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament d’Alcoletge.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Els participants en la categoria Instagram accepten, mitjançant la seva participació
en el concurs a Instagram, que els continguts i comentaris que vagin a ser
publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d’usuaris
d’Instagram i altres xarxes socials. La participació en un concurs d’aquesta
naturalesa suposa l’acceptació de les normes de Instagram.

DRETS D’IMATGE
-

Les imatges publicades amb l’etiqueta #concursfotoalco2017 seran
públiques al web de l’Ajuntament d’Alcoletge i les xarxes socials.

-

Els participants cedeixen expressament a l’entitat organitzadora, amb caràcter
d’exclusiva i sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat
intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs, de conformitat
amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la
xarxa d’internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar
d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries.
En conseqüència, l’organització podrà utilitzar els drets de propietat
intel·lectual adquirits, sense dret per part de les persones participants de
percebre la compensació addicional.
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-

Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els
drets d’imatge exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin
fotografiades, amb total indemnitat per part de l’entitat organitzadora.

-

L’Ajuntament es reserva el dret de publicar o reproduir les obres presentades,
fent constar el nom de l’autor o l’autora de la fotografia.

-

Si apareixen menors d’edat a les imatges, els concursants hauran de tenir el
consentiment dels tutors legals per a publicar-les. L’Ajuntament, en cap cas, no
assumirà aquesta responsabilitat, ni les conseqüències que se’n puguin derivar.

CONDICIONS GENERALS

-

L’organització es reserva el dret de donar de baixa les fotografies que
incompleixin les bases establertes, o que, complint-les, puguin vulnerar drets
personals, o puguin resultar ofensives o discriminatòries. Al mateix temps,
l’organització entén que tota aquella persona que participi al concurs accepta
les bases legals d’aquest.

-

L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema
en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de
qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

-

En la categoria Instagram, les fotografies fetes amb càmeres de fotos quedaran
automàticament descartades.

-

Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt per l’organització.

-

L’organització es reserva el dret de posposar o suspendre el concurs per causes
de força major.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

-

La publicació d’imatges amb l’etiqueta #concursfotoalco2017 significa
l’acceptació d’aquestes bases.

-

La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions
d’Instagram.

-

La participació en el concurs comporta l’acceptació del dictamen del jurat.

4

5

