BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DEL CALENDARI ANUAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
1. Objectiu
L’objectiu és recollir fotografies realitzades per veïns i veïnes de Riudellots de la
Selva per il·lustrar el Calendari que anualment edita l’Ajuntament de Riudellots de
la Selva.
2. Participants
Podran participar al concurs les persones empadronades a Riudellots de la Selva
majors d’edat o que sent menors d’edat, comptin amb l’autorització del seu pare,
mare o tutor legal, ja que la identitat dels guanyadors/es, es farà pública.
3. Fotografies
La temàtica de les fotografies és lliure però ha d’estar relacionada amb el municipi
de Riudellots de la Selva, el seu patrimoni, el seu paisatge, la seva vida social i
cultural, que s’hi haurà de veure ben identificat.
En cas d’aparèixer persones clarament identificades a les fotografies caldrà disposar
de l’autorització de les esmentades persones.
Les fotografies han de ser verticals.
Les fotografies hauran de ser presentades en format digital JPG amb una resolució
mínima de 300 ppp.
Es podran presentar un màxim de quatre fotografies per autor.
Les fotografies hauran de ser originals i inèdites. No s’acceptaran fotografies
premiades ni presentades en altres concursos.
4. Presentació de propostes
Les
fotografies
s’hauran
de
presentar
per
correu
electrònic
a
concurscalendari@riudellots.cat, juntament amb un títol o breu text explicatiu de la
fotografia, el nom complet del concursant, DNI/NIE, adreça postal i telèfon de
contacte.
Mitjançant correu electrònic s’informarà a cada participant de l’admissió o la no
admissió al concurs.
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5. Termini
El termini de presentació de les fotografies serà̀ de 30 dies a comptar des del dia de
la publicació de les bases al web municipal www.riudellots.cat
6. Premi
Els dos guanyadors/es del present concurs rebran un lot de productes de Riudellots
de la Selva i un lot de tiquets degustació de tastets per la fira Fiporc
Els noms dels autors/es de les fotografies premiades seran publicats en el calendari
que serà distribuït casa per casa a tots els veïns del municipi.
El nom dels guanyadors/es es farà públic a la pàgina web de www.riudellots.cat i a
les xarxes socials de l’Ajuntament.
7. Jurat
La selecció de les fotografies guanyadores serà realitzada per un jurat designat per
l’àrea de comunicació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes
bases, especialment la facultat - s’hi ho consideren justificat – de declarar desert el
premi.
8. Drets d’autor i acceptació de les bases
La participació en el present concurs implica l’acceptació per part del/la concursant,
o del seu pare, mare o representant legal, en cas que sigui menor d’edat, de totes
les bases contingudes en aquest document.
L’acceptació́ del premi comporta la cessió gratuïta dels drets sobre les fotografies a
favor de l’Ajuntament per a la seva explotació́ en qualsevol format o suport, per a
qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o coneguda en l’actualitat.
Totes les fotografies presentades al concurs seran publicades al web
www.riudellots.cat i a la galeria d'imatges del Fickr oficial de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva
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