BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL PESSEBRE
VIVENT DE CASTELL D’ARO
TEMA
La 60a. edició del Pessebre Vivent de Castell d’Aro
INTENCIONALITAT DEL CONCURS
Posar en valor l’esperit nadalenc i la bellesa tant dels quadres representats com de
l’enclavament que els acull, ja sigui que estiguin situats dins el casc antic de Castell d’Aro o en el
recorregut pel Barri de la Coma.
PARTICIPANTS
Podran participar-hi tots els visitants majors de 18 anys. La participació haurà de ser individual i
les fotografies hauran de ser preses pel propi autor. La tècnica a emprar és totalment lliure.
Es podran presentar un màxim de 3 fotografies per persona.
No es podem presentar obres premiades en altres concursos.
DATES i FORMA DE LLIURAMENT
Les fotografies es podran lliurar fins a la mitja nit del dia 11 de gener de 2019 per dues vies,
segons la preferència de cadascú:
•

•

Es
poden
penjar
sota
pseudònim
en
l’àlbum
compartit.
https://photos.app.goo.gl/ZN3191Wx6dYXa12eA (En cas de presentar més d’una
fotografia, aquestes aniran enumerades. Per exemple si el pseudònim és flor, el nom de
l’arxiu de cada fotografia seria: flor-1; flor-2...) I s’enviarà a l’adreça
concurspessebrecastelldaro@gmail.com on:
o en l’Assumpte s’hi farà constar el pseudònim
o en el Cos del correu hi hauran les dades del concursant: Nom, Cognoms, Any de
naixement i telèfon.
O bé, es poden enviar al correu concurspessebrecastelldaro@gmail.com on:
o en l’Assumpte s’hi farà constar el pseudònim
o en el Cos del correu hi hauran les dades del concursant: Nom, Cognoms, Any de
naixement i telèfon.
o I adjuntades al correu aniran les fotografies que s’enviïn (Important recordar que
els arxius de les fotografies enviades hauran de tenir per nom el pseudònim
escollit i enumerar-les, com s’indica més amunt, en cas de presentar-ne més)

L’organització no es farà responsable de possibles problemes tècnics tant en l’enviament com
en la recepció del fitxer que hagin impedit la rebuda de les fotografies.
COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat estarà format per un membre de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, un membre de
l’Associació del Pessebre Vivent de Castell d’Aro, un membre de l’Associació del Casino
Castellerenc i un fotògraf professional.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable

PREMIS
• Premi a la fotografia que millor expressi l’esperit nadalenc / 200 €
• Premi a la millor fotografia dels quadres ubicats al casc antic de Castell d’Aro / 200 €
• Premi a la millor fotografia dels quadres ubicats fora del casc antic, en el recorregut pel
Barri de la Coma / 200 €
• Premi a la fotografia més original / 200 €
LLIUREMENT DE PREMIS
El veredicte i lliurament de premis es realitzarà el dia 20 de gener de 2019 dins els actes del dinar
de germanor que es realitzarà. Els premiats que no puguin recollir el premi en persona, tindran
fins el 30 de gener per posar-se en contacte amb algú de l’organització
ALTRES
• La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la conformitat
amb el veredicte del jurat.
•

Els participants garanteixen que són propietaris de les fotografies que presenten i en
tindran els drets d'autor, no obstant això, l’Associació Pessebre Vivent de Castell d’Aro
es reserva el dret de publicar o utilitzar qualsevol de les obres, podent cedir aquests drets
als seus organismes superiors o qualsevol de les empreses col·laboradores amb el
Pessebre (Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, Caldo Aneto...), els qui estan
obligats sempre a esmentar l'autor/a i el títol de l'obra, sense cap tipus de benefici
econòmic per part de l’autor. Per altra banda, si els guanyadors publiquen la fotografia
premiada en algun mitjà, cal que indiquin que ha estat premiada en el Concurs Fotogràfic
del Pessebre Vivent de Castell d’Aro
Així mateix accepten que la seva obra pugui reproduir-se i/o llicenciar la reproducció,
sense que això comporti cap pagament al fotògraf, amb fins de difusió del Premi o el
Pessebre en qualsevol mitjà de comunicació massiu, inclosos catàlegs i internet.

•

Els organitzadors i organismes superiors s’eximeixen de qualsevol responsabilitat davant
la reclamació pels drets d’imatge a tercers. La comissió es reserva el dret a rebutjar la
participació en el concurs d'aquelles fotografies que no tinguin relació amb el tema
específic.

•

Qualsevol cas no previst, serà resolt per la Organització .

•

Amb la seva participació, autoritza de forma expressa i informada a que les dades de
caràcter personal que ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer
denominat Concurs Fotografia responsabilitat de l’Associació Pessebre Vivent de Castell
d’Aro, amb la finalitat de poder gestionar i controlar els participants al concurs fotogràfic.
Aquestes dades no seran cedides a tercers i es conservaran sempre que es mantingui la
relació.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els
drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a
la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci enviat un correu a l’adreça
pessebrecastelldaro1@gmail.com

