Consell Comarcal del
PRIORAT

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL DE L’OFICINA JOVE DEL
PRIORAT
Des de l’Oficina Jove del Priorat us animem a participar al nostre concurs fotogràfic, l’objectiu
principal del qual és la participació dels joves del Priorat en una activitat lúdica i artística. Un altre
objectiu important és el de dinamitzar imatges que mostrin el patrimoni festiu i cultural del Priorat i
on la figura del jovent sigui protagonista, mitjançant la pàgina de Facebook i el web de l’Oficina Jove
del Priorat.
TEMÀTICA DEL CONCURS
Les fotografies han de mostrar persones (preferentment joves) que participin en activitats que es
realitzen a la comarca, com per exemple, festes, tradicions, música, balls, fires, cercaviles, activitats
de natura, gastronomia, cultura del vi i de l’oli, etc.
QUI HI POT PARTICIPAR?
Totes les persones majors de 12 anys.
PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES
·

Les fotografies han de ser inèdites i actuals. La persona participant ha de ser l’autor de les obres,
en cas contrari, el/la participant serà responsable directe dels danys i perjudicis que es puguin
derivar per reclamacions dels autors originals, i ha de ser capaç de proporcionar els arxius
originals de les fotografies a petició del Consell Comarcal del Priorat.

·

Cada participant pot presentar un màxim de 3 imatges.

·

Les fotografies han de tenir format horitzontal i bona resolució.

·

Caldrà presentar, a les adreces mvernet@priorat.cat o bé a ebarcelo@priorat.cat, el següent:
-

Les fotografies en format digital: png, gif, jpg, jpeg. El nom que ha de tenir cada fitxer
(imatge) que s’enviï ha de ser el número de la foto i el nom i cognoms del participant.
Ex: Foto1_JosepGarcia

-

La fitxa de participació: s’hi podrà accedir a través d’un enllaç publicat al facebook de
l’Oficina Jove del Priorat o es podran sol·licitar per correu electrònic a mvernet@priorat.cat o
ebarcelo@priorat.cat.

-

En cas de ser menor d’edat, autorització del pare, mare o representant legal: es pot
sol·licitar un model per correu electrònic a mvernet@priorat.cat o ebarcelo@priorat.cat.
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·

L’assumpte del correu electrònic ha de ser: Concurs de fotografia OJ Priorat 2017/edat del
participant.
Ex: Concurs de fotografia OJ Priorat 2017/26 anys

·

El termini de presentació de les fotografies finalitzarà el 30 de setembre.

JURAT
El jurat el formen el conseller comarcal de l’Àrea de Promoció i Desenvolupament Comarcal, els
tècnics de l’Oficina Jove del Priorat, la tècnica de l’Oficina de Turisme del Priorat i un/a fotògraf de la
comarca. Seran els encarregats d’escollir la millor imatge per a cadascuna de les tres categories.
Les tres imatges seleccionades rebran un premi (veure següent apartat). Totes les fotografies
presentades al concurs i que compleixin els requisits establerts formaran part d’un banc d’imatges
del Consell Comarcal del Priorat que podrà ser utilitzat en activitats promocionals i divulgatives.

PREMIS
·

Categoria 1 (de 12 a 17 anys)
Activitat lúdica/esportiva en una de les empreses de la comarca del Priorat. Es podrà triar
entre les següents opcions:
Val per a dos persones: Parc Vies Altes, Rogles Aventura, Servikayak, Centre
d'activitats Montsant Natura, l'Enclusa i CanoaKayaK.
Val per a una persona: Montsant Natura Escalada i Parapente-Montsant.

·

Categoria 2 (de 18 a 35 anys)
Estada per a dos persones en un alberg de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya.

·

Categoria 3 (Majors de 35)
Dinar o sopar per a dos persones en un restaurant de la comarca del Priorat.

CALENDARI
Durant el mes d’octubre el jurat escollirà les fotografies guanyadores del concurs. Durant el mateix
període, també validarà que les fotografies presentades compleixin els requisits de participació.

El dia 6 de novembre es faran públiques les fotografies guanyadores al facebook de l’Oficina Jove del
Priorat. El mateix dia, els tècnics de l’Oficina Jove contactaran amb els premiats per telèfon i correu
electrònic per tal de coordinar el lliurament dels premis.
El guanyador/a de la categoria 1 haurà de venir acompanyat del pare, mare o representant legal.
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DRETS I PERMISOS
Els drets de les imatges presentades són dels autors respectius. Tanmateix, els participants al concurs
cedeixen al Consell Comarcal del Priorat (CCP) els drets de reproducció de les fotografies per ser
mostrades en suports informatius i promocionals propis i exposar-les de manera lliure.
En cap cas es cediran a tercers, excepte autorització prèvia de l’autor/a.
Els participants són responsables que no existeixin drets a tercers de les seves obres i l’organització
pressuposa que el fotògraf té l’autorització i/o permís de les persones que puguin aparèixer en les
fotografies presentades.
L’organització es compromet, per la seva part, a indicar el nom de l’autor/a cada vegada que la seva
imatge sigui reproduïda.
Les fotografies presentades podran ser utilitzades en activitats promocionals i divulgatives del
Consell Comarcal del Priorat.

PROTECCIÓ DADES
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer digital. El responsable del
fitxer és el CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT i podrà dirigir-s’hi per exercir el drets d’accés,
rectificació i cancel·lació de les seves dades personals (Palau dels comtes d’Azara, pl. de la Quartera,
número 1, 43730 Falset).

El fet de participar en el concurs implica l’acceptació íntegra de les bases.

Per qualsevol dubte referent a les bases podeu contactar amb l’Oficina Jove del Priorat per c/e a
mvernet@priorat.cat o ebarcelo@priorat.cat i per telèfon al 977830119

Palau dels Comtes d’Azara | Plaça de la Quartera, 1 | 43730 Falset | Tel. 977830119 | Fax. 977830564 | consellcomarcal@priorat.cat
N.I.F.-9300009-I | Núm del Registre d’Entitats Locals 0602008 | Núm del Registre d’Entitats Locals de Catalunya: 29

