BASES DEL RALLI FOTOGRÀFIC: “COM VISC LES FESTES DEL BARRI”

1. El ralli fotogràfic “Com visc les festes del barri” està organitzat pelGrup fotogràfic Raw
amb la col·laboració de AVV. Peramàs Esmandies, i té per objecte fer una exposició
amb una selecció de fotografies que mostrin les activitats i la participació dels veïns i
veïnes en les Festes del barri Peramàs Esmandies 2022.
2. La participació en el ralli és oberta a tothom. Cada participant podrà presentar un
màxim de tres fotografies originals i inèdites. Les fotografies han de fer-se entre el
divendres 17 de juny i el diumenge 19 juny 2022 ambdós inclosos.
3. El jurat es reserva el dret a descartar les fotografies que no retratin les festes del barri
en les dates citades. No s’acceptaran, doncs, fotografies de les festes d’altres anys.
4. Les fotografies hauran de tenir les següents característiques:
- Format: JPG
- Mida: mínim 1000px del costat curt i màxim 3000px de costat llarg
- Títol de la fotografia (opcional)
5. El període per presentar les fotografies serà des de divendres 17 a diumenge 19 de
juny de 2022 (fins les 12 de la nit).
Les fotografies s’enviaran al correu electrònic: ralligfr@gmail.com fent-hi constar el nom
i cognoms de l’autor de les fotografies i un telèfon de contacte. En el cas de participants
menors d’edat, a més de l’anterior cal autorització del representant (pare, mare, tutor/a
legal) nom i cognoms d’aquest.
6. Les fotografies guanyadores formaran part d’una exposició col·lectiva que
s’inaugurarà dilluns 11 de juliol al pati del casal del barri i que estarà oberta al públic fins
el 15 de juliol.
7. La valoració i tria de les fotografies que participaran a l’exposició, la portarà a terme
un jurat integrat per un membre del Grup fotogràfic RAW, un representant de AVV.
Peramàs Esmandies i un fotògraf independent.
8. Les fotografies guanyadores i el nom dels seus autors es faran públics a través dels
mitjans de comunicació de de AVV. Peramàs Esmandies (web i xarxes socials).
9. Prendre part del concurs implica per part de cada participant la cessió a de AVV.
Peramàs Esmandies i a l’entitat Grup fotogràfic RAW dels drets de publicació i exhibició,
en qualsevol mitjà o publicació; fent sempre menció a l’autor o autora.
10. Serà responsabilitat dels participants en el ralli qualsevol reclamació que pugui
produir-se en relació a l’autoria de les fotografies. Així mateix, els participants es fan
responsables dels drets d’imatge de les persones que apareixen a les seves fotografies
i de les possibles reclamacions.
11. La participació en el present concurs suposa l’acceptació expressa i total d’aquestes
bases.

