14è Aniversari EBA Vallcarca - Sant Gervasi

Concurs de fotografia
Amb motiu de les celebracions del 14è aniversari, EBA Vallcarca - Sant Gervasi convoca
el II concurs fotogràfic.
Bases
1. Participació. Pot participar qualsevol persona física major de 18 anys, aficionada o
professional de la fotografia, relacionada amb el centre d'Atenció Primària Vallcarca Sant Gervasi, tant com a treballadora, usuària o veïna. La participació implica
l'acceptació expressa i irrevocable d'aquestes bases.
En participar, es cedeix el dret de reproducció de les imatges a EBA Vallcarca, per tal de
fer-les servir per comunicar els serveis del CAP als seus canals de comunicació:
calendari, xarxes socials, web, revista FerSalut, pantalles del centre i altre material
corporatiu.
Si apareixen persones en la imatge, en participar, l'autor/a de la foto declara que té
permís d'aquestes per enviar la fotografia al concurs i complir les bases del mateix.

2. Tema. Els temes escollits són l’esport, la salut i els barris de Vallcarca i Sant Gervasi.
Les obres que de manera palesa no s'ajustin a la temàtica de l'aniversari del nostre
centre del salut quedaran fora de concurs.

3. Característiques de l'obra. Les fotografies hauran de ser originals, inèdites i que no
hagin estat premiades a altres concursos. Els participants respondran de l'autoria de
les obres.
Els participants cedeixen a EBA Vallcarca el dret de difondre i utilitzar la imatge
presentada. La tècnica fotogràfica emprada és lliure.

4. Presentació de les obres.
•

Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies. En cas de
presentar més d'una, es lliuraran per separat.

•

El termini de lliurament és obert fins al 31 de març de 2017 a les 23 h.

•

Les obres s’han de lliurar en arxiu digital.
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5. Lliurament de les obres. Les fotografies es presentaran en format JPG i tindran un
mínim de 3MB i un màxim de 5MB per arxiu.
Les obres aniran acompanyades de les següents dades:
• Nom i cognoms
• Pseudònim.
• Acceptació expressa de les bases del concurs.
El lliurament de les fotografies es realitzarà a l'adreça de correu electrònic
maguilar@ebavallcarca.cat
Recomanem fer servir l'aplicació gratuïta "We transfer" per evitar col·lapsar la
capacitat de la bústia de correu. Podeu trobar l'aplicació a l'enllaç
https://www.wetransfer.com/
El participant rebrà un missatge de correu confirmant la recepció.

6. Decisió del jurat. El jurat estarà compost per tres membres del personal de EBA
Vallcarca. La decisió del jurat es farà pública als canals de comunicació del centre (web
i xarxes socials) i es comunicarà per correu electrònic als guanyadors.
El jurat seleccionarà les guanyadores en funció de criteris artístics i d'acord a les
orientacions facilitades en aquestes bases. La decisió del jurat serà inapel·lable.
Les obres finalistes s'exposaran a l'edifici Pedraforca i podran incloure's en les
publicacions en paper i/o online del centre (web, xarxes socials, etc.)
Els participants mantenen els seus drets d'autor, però cedeixen els drets patrimonials i
legats de les fotografies a la EBA Vallcarca.

7. Premis. 1 guanyador i 14 finalistes. L'autor/a de la fotografia guanyadora rebrà un
premi (capsa d'experiències de regal, tipus Smartbox).
Les 15 fotografies seleccionades il·lustraran el calendari octubre 2017 - desembre 2018
d'Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi.

8. Dubtes. Podeu adreçar les vostres consultes al correu maguilar@ebavallcarca.cat

2

