Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA - FESTA MAJOR 2018

Participants: tothom que ho desitgi.
Tema: totes aquelles imatges que representin el municipi de Font-rubí.
Modalitat: fotografia vertical en color i en format JPG. Les fotografies han de ser
originals i en cap cas poden ser un fotomuntatge.
Nombre de fotografies: un màxim de tres fotografies per persona.
Lliurament: les fotografies originals s’hauran de presentar impreses en paper
fotogràfic i en tamany DIN A4 a l’Ajuntament en un sobre tancat, i incloure-les en
format digital. Cal especificar a la coberta “opta al concurs de fotografia” i el
pseudònim de l’autor. A l’interior del sobre hi ha d’haver una plica amb el nom de
l’autor, el pseudònim, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic. A la part posterior de
la fotografia també cal especificar-hi el pseudònim.
Calendari: termini d’admissió fins el proper divendres 18 de maig de 2018.
Condicions generals:
El veredicte serà inapel·lable i dependrà totalment del gust dels administradors/es i
de l’adequació a l’ús pel qual es necessita la fotografia.
Els administradors/es es posaran en contacte personalment amb l’autor/a de la
fotografia triada.
Les millors fotografies participants seran exposades per la Festa Major.
Els autors/es n’han de ser els posseïdors del copyright i, en conseqüència, dels drets
d’autor i d’imatge, que passaran a ser de la comissió de festes en el moment del
lliurament, i passarà a formar part de l’arxiu fotogràfic de l’Ajuntament, qui tindrà el
dret de publicar-les fent constar el nom de l’autor.
Els administradors/es resoldran qualsevol circumstància no prevista en aquestes
bases.
Pel fet de prendre part en el concurs les persones participants accepten les
condicions d’aquestes bases i es comprometen a acceptar-les.
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