
I CONCURS DE FOTOGRAFIA A INSTAGRAM FESTA
MAJOR 2021

Organitzat per l’Associació LA ROCA CÀMERA CLUB (LRCC)

Les  fotografies  que es  pengin  han  d’haver  estat  fetes  durant  les  festes
majors  de La Torreta,  Santa  Agnès de Malanyanes i  La  Roca  l’estiu  del
2021. La data límit per penjar les imatges és el 30 de setembre de 2021.
La participació és lliure i gratuïta.

Bases:
●Tema:  Qualsevol  aspecte  de  les  festes  majors  és  vàlid.  Com  més
sentiments, emocions, punts de vista originals, detalls que no veu ningú...
es mostrin, millor. Busquem una visió fresca de les nostres festes majors.
● Les fotografies poden fer-se amb mòbil o amb càmera, en color o en blanc
i negre i s’han de disparar a la màxima resolució que doni cada dispositiu a
fi de poder imprimir-se si fos el cas. S’admetran els tractaments digitals a
les imatges.
● Les imatges han de tenir format apaïsat (horitzontal).
● No s’admeten els fotomuntatges.
● Les imatges es penjaran a l’Instagram de cada participant amb l’etiqueta
(hashtag) #FM2021_LRCC
● A  cada  imatge  hi  haurà  de  constar  el  títol  i  el  lloc  de  presa  de  la
fotografia.
● Les imatges no poden contenir cap contingut obscè, sexualment explícit,
violent, ofensiu o difamatori.
● Les imatges on hi apareguin persones que puguin identificar-se han de
comptar  amb la  seva  autorització.  S’han  de  tenir  molt  especialment  en
compte els drets d’imatge de les persones menors d’edat.
● Després del veredicte del jurat, les persones guanyadores hauran d’enviar
la  imatge  a  la  màxima  resolució  possible  a  l’adreça
larocacameraclub@gmail.com
● La decisió del jurat es definitiva, però es reserva el dret a modificar la
seva decisió si el guanyador no contacta amb l'organització abans de 7 dies
després de fer-se públic el veredicte.
● La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i que,
en cas de resultar guanyador, el propietari o propietària de la imatge en
cedeix els drets de reproducció amb les finalitats esmentades més avall.

Premi:
Es  declararan  13  imatges  guanyadores.  Aquestes  imatges  guanyadores
formaran  part  del  calendari  de  l’any  2022  que  editarà  el  municipi.  Les
imatges també seran publicitades a les xarxes socials de l’ajuntament i de
LA  ROCA  CÀMERA  CLUB  (@LaRocaCameraClub)  i  podran  ser  utilitzades
posteriorment per a promocionar el propi concurs o les festes del poble.



Jurat i veredicte:
El jurat estarà format per membres de l’associació LA ROCA CÀMERA CLUB i
de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de La Roca del Vallès. El seu veredicte
es  farà  públic  durant  la  primera  setmana  d’octubre.  Les  persones
guanyadores seran contactades a través d’un missatge a la seva fotografia
a Instagram.

Descàrrec de responsabilitats:
● L’organització  tindrà  la  facultat  de  rebutjar  les  fotografies  que
incompleixin aquestes bases o que malmetin la imatge de les festes majors
de La Roca del Vallès.
● L’organització  no  es  farà  responsable  de  possibles  reclamacions
presentades per terceres persones que hagin pogut veure lesionats els seus
drets d’imatge.
● LA ROCA CÀMERA CLUB no es fa responsable de qualsevol problema que
pugui sorgir amb l’edició, impressió o distribució del calendari de l’any 2022.


