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Concurs de fotografia Carnestoltes de l’Esquerra del Ter 16 
Temàtica 

Carnestoltes 2016 de l’Esquerra del Ter 

Participants 

Inscripció gratuïta i oberta a tothom. Dues categories: adults (a partir de 13 anys) i infantil 
(de 8 a 12 anys). Es poden presentar un màxim de tres fotografies. 

Inscripció i presentació de fotografies 

Per participar-hi i inscriure-s’hi cal que feu arribar les fotografies abans del dia 5 de març 
junt amb les vostres dades personals, pseudònim amb el qual voleu participar i les dades 
de les tècniques fotogràfiques utilitzades. Només s’admetran a concurs les fotografies 
presentades d’una de les següents formes: 

• Per Internet a l’adreça fototaiala@gmail.com, habilitada a aquest efecte. 
• Portant les fotografies amb un CD o DVD (amb els noms dels arxius i les dades 

personals) al Centre Cívic Ter. 
 

Format 

Les fotografies, en color o en blanc i negre, s'hauran de presentar en format digital, 
concretament JPG, amb resolució suficient per imprimir a 30 x 40 cm. 

Exposició 

Un dels objectius d'aquest concurs de fotografia és fer una exposició fotogràfica a 
l’equipament Centre Cívic Ter-Biblioteca Antònia Adroher, del 22 de març al 6 d’abril. Un 
cop acabada l’exposició, les fotografies es retornaran al seu autor. Es farà una preselecció 
de les obres rebudes, i participaran al concurs-exposició un màxim de 40 fotografies. 

Jurat 

L’elecció de les fotografies guanyadores es farà per votació popular a través de paperetes 
que s’hauran de dipositar en una urna durant el calendari de l’exposició.  

Premis 

El veredicte es farà públic el dia del lliurament de premis, el dijous 7 d’abril a les 18 
hores. 1r premi categoria infantil: val de 50 € en material fotogràfic. 1r premi categoria 
adults: val de 150 € en material fotogràfic. Per a tots els seleccionats (màxim 15 per cada 
categoria): diploma i foto impresa. 

 

Drets d'autor 

Els participants declaren sota la seva responsabilitat ser els autors de les obres fotogràfiques 
presentades, i es fan responsables d'haver obtingut els drets d'imatge necessaris de les 
persones o béns que puguin aparèixer en les fotografies presentades, i en ambdos casos són 
els responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions de 
tercers autors per infracció dels seus drets de conformitat amb la normativa vigent en 
aquesta matèria, i exoneren l’equip d’organitzadors de qualsevol reclamació o indemnització 
en aquest sentit. 

El participants autoritzen expressament a l’equip d’organitzadors la reproducció i utilització 
publicitària i la difusió del seu nom, cognoms i les dades tècniques de la fotografia, en 
qualsevol activitat publicitària i/o promocional relacionada amb els concursos de fotografia i 
l’exhibició a l’exposició, sense dret de remuneració a excepció de l’entrega del premi (en el 
cas de les fotografies premiades) o la promoció de la fotografia (en el cas de les mencions 
especials). Sempre es farà constar el nom de l’autor. 

Així mateix, els participants cedeixen els drets patrimonials de la propietat intel·lectual a 
l’equip d’organitzadors. Aquests drets comprenen l'explotació de les fotografies guanyadores i 
les que hagin obtingut menció especial amb finalitats relacionades amb el concurs de 
fotografia o l’exposició associada. 

L’organització es reserva el dret a no acceptar les fotografies que no compleixin les condicions 
legals exigides pel concurs. 

 

Protecció de dades 

D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades, el participant 
accepta que les seves dades personals, així com aquelles que es puguin facilitar en el futur, 
siguin recollides i tractades en dos fitxers, un responsabilitat de l’equip d’organitzadors. Les 
esmentades dades es recullen amb les finalitats relacionades amb la promoció i publicació del 
present concurs i l’exposició. 

El titular podrà exercitar els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un escrit adreçat a l’equip d’organitzadors. 

 

Acceptació 

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació i el compromís de compliment 
d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal. 

L'organització es reserva el dret a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases. 

 

 

 


