BASES DEL 1er CONCURS DE FOTOGRAFIA “LA MEVA MASCOTA I JO”
1.- Organitza: ABECAN PALAUTORDERA Associació Benestar Caní.
2.- Data de celebració: Festa Major Aplec del Remei dissabte 8 d’octubre durant la inauguració
del correcan, aproximadament 10’30 h.

3.-Participació: Podrà participar-hi tothom, independentment de la nacionalitat o lloc de residència.
4.- Inscripció: La entrega de les fotos implica la inscripció. Per tant no és necessària.
5.- Obres: Es presentaran un màxim de tres fotografies per autor. L’autor tindrà llibertat absoluta en la
tècnica.

Les imatges han de complir les especificacions que es detallen a continuació:
Digital: mida del fitxer: fins a 4 MB en format JPEG.
Impresa en paper: màxim DIN A4

6.- Recepció de fotos: De l’1 de juliol al 30 de setembre
Digitals: al correu abecanpalautordera@gmail.com i facebook Abecan Palautordera
En paper: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament (planta baixa)

7.- Dades d’identificació de l’autor:
electrònic

Nom i cognoms, domicili, telèfon, i, a ser possible, correu

Les fotografies aniran identificades amb el nom de l’autor i títol

8.- Temàtica: La vostra mascota.
9.- Categories: Dues categories: cadells fins 2 anys i adults
10.- Premis: Es lliuraran tres premis, consistents en:
1er: Classe a domicili i sorpresa
2on: Classe a Planet Guau i sorpresa
3er: Classe a Planet Guau i sorpresa
11.- Jurat: Format per la junta d’Abecan Palautordera. Fallaran el dia 1 d’octubre comunicant el resultat
a tots els participants a través de correu electrònic, pàgina de facebook Abecan Palautordera, o bé,
a través de la pàgina web de l’ajuntament. La decisió del jurat serà inapel·lable.

12.-Exposició: Totes les fotografies estaran exposades a la pàgina de facebook Abecan Palautordera.
13.- Garanties: Participant en el concurs, els fotògrafs garanteixen que són propietaris del treball que
presenten.

- Els autors premiats accepten que la seva obra pugui ser exposada amb fins culturals i educatius
per part d’Abecan Palautordera. Així mateix accepten que la seva obra pugui reproduir-se i/o
llicenciar la reproducció, sense que això comporti cap pagament al fotògraf.

- La propietat intel·lectual de les fotografies s’ha de mantenir en tot moment per l’autor i sempre
que s’usi una imatge, l’autoria de la mateixa serà atribuïda al fotògraf. Així mateix Abecan
Palautordera pot reproduir qualsevol de les imatges presentades, sense que en el fet hi hagi cap
lucre econòmic i amb la única finalitat de promoció de l’Associació. I amb la obligació de determinar
l’autor d’aquesta obra.

14.- Acceptació de les bases: El fet de participar implica l’acceptació plena del contingut d’aquestes
bases i, en el no previst en les mateixes, s’estarà al que dictamini el jurat i l’organització.

