VI CONCURS FOTOGRÀFIC
del 30 de maig al 3 de juny

Vols guanyar 1 mòbil+ 1 Talk band
Novament aquest any et volem convidar a participar al nostre concurs fotogràfic. Si estàs
cursant ESO en un dels Centres Educatius d’Igualada, participa-hi !
Bases:

-

Les imatges que ens enviaràs, hauran d’estar relacionades amb el tabac: amb la llei sobre
el tabac, amb les conseqüències de fumar, amb els beneficis de fer una vida sense fum, de
com és difícil deixar de fumar, amb fotografies artístiques sobre el tabac..

- Data màxima de recepció d’imatges: dilluns 30 de maig a les 24h.
-

-

Es poden presentar fins un màxim de 3 fotografies per participant, que hauran de ser
inèdites i les haurà d’haver realitzat el participant. Es permetrà el retoc de les imatges.
No es podran utilitzar imatges d’Internet. Si hi apareixen persones que es puguin
identificar, l’autor haurà de tenir el consentiment d’aquestes persones.
Les imatges es podran enviar mitjançant arxiu adjunt, en format jpg, per correu electrònic
a psie_igualadaurba.cc.ics@gencat.cat o per “privat” al facebook
salutface Igualada.

- És imprescindible indicar les vostres dades: nom, edat, curs, centre on realitzeu
els vostres estudis, correu electrònic, telèfons de contacte, i el títol que li
doneu a cada fotografia.
-

Assegureu-vos de rebre la confirmació de recepció de les fotos per part de l’organització.
Les podreu consultar al nostre facebook (salutface Igualada), per veure-les publicades.
Demaneu als vostres amics que participin en les votacions (últim dia dijous 2 de juny a
les 24h).
El resultat de les votacions per facebook, puntuarà com un membre més del jurat a l’hora
de triar la foto guanyadora i les finalistes!!.

-

Tots els participants estan convocats al lliurament de premis que es durà a terme el
divendres 3 de juny a les 7 de la tarda, al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Igualada.
Fins a l’acte de lliurament de premis, no es donarà a conèixer el nom del guanyador ni els
finalistes.
Es sortejaran molts premis entre els participants del concurs que assisteixin a l’acte del
dia 3 de juny!!.

-

-

-

Drets d’explotació: el comitè organitzador es reserva el dret a publicar les imatges en
qualsevol suport. La publicació d’aquestes, es farà citant el nom de l’autor. La fotografia
guanyadora serà la imatge de la programació dels actes del Dia Mundial Sense Tabac del
proper any 2016.
Drets d’imatge: si no s’expressa disconformitat, el comitè organitzador es reserva el dret
de publicació de les imatges de l’acte de lliurament de premis.
La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

