BASES DEL CONCURS “EL MEU RACÓ PREFERIT DE
TORREFARRERA”
CATEGORIA: FOTOGRAFIA TRADICIONAL
1. En el concurs poden presentar-se persones de qualsevol sexe, nacionalitat,
majors de 13 anys i que tinguin la seva residencia a Torrefarrera.
2. El tema fotogràfic és “Racons i paisatges de Torrefarrera”
3. El número de fotografies a presentar per participant estarà limitada a 1.
4. El format de les fotografies serà de 20x30 cm. S’admetran fotos en color i en
blanc i negre.
5. Cada fotografia portarà un títol escrit per darrera i/o un pseudònim que
representi a l’autor. Dins d’un sobre tancat, amb el pseudònim escrit per fora,
l’autor introduirà les seves dades personals (nom, cognom, NIF, direcció i
telèfon).
6. Les fotografies seran recollides a L’ajuntament de Torrefarrera. La data
d’admissió de les fotografies serà del dia 26 d’agost al 2 de setembre de 2013.
7. De totes les fotografies rebudes seran seleccionades tres, que rebran un
premi. Els premis seran els següents:
- Primer premi: 300 € i publicació de la fotografia
- Segon premi: 100 €
- Tercer premi: 50 €
- Menció especial de l’Ajuntament de Torrefarrera
8. Les fotografies passaran a formar part de l’arxiu de l’Ajuntament de
Torrefarrera.
9. Totes les fotografies participants en el concurs, seran exposades al local social
de l’Ajuntament de Torrefarrera de l’11 de setembre al 15 de setembre,
ambdós inclosos.
10. Participar suposa acceptar aquestes bases i la decisió del jurat, que estarà
format per experts en el camp de la fotografia.
11. Les fotografies no han de tenir drets d’autor ni han pogut estar publicades ni
premiades.
12. A les fotografies no hi ha d’haver fotomuntatges ni composicions.
13. Drets d'imatges. Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat
de l'autor. Tot i això, els participants cedeixen a l'Ajuntament de Torrefarrera
els drets per utilitzar-les (no per a usos comercials) sempre mencionant l'autor
de la fotografia.

Notificació
Un cop coneguts els guanyadors, seran notificats via telefònica. En cas
d’impossibilitat manifesta per contactar amb els guanyadors en el termini de 7 dies,
l’organització quedarà eximida de qualsevol responsabilitat i podrà triar un altre
guanyador.

RESPONSABILITATS
L'organització es reserva el dret d'anul·lar qualsevol participació o qualsevol
participant si es tenen sospites d'una manipulació incorrecta de les dades o del
concurs.
L'organització es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el
concurs i en general a la promoció de qualsevol participant que no reuneixi els
requisits descrits en aquestes bases i termes de participació o contravingui les
normes o finalitat del concurs.

