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BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC CALENDARI BEGUES 2018

1. La temàtica del concurs fotogràfic és “Paisatges de Begues” i la seva finalitat és il·lustrar el 
calendari del municipi per l’any 2018.

2. Les fotografies hauran de presentar un paisatge de Begues, ja sigui natural, urbà o d’especial 
atractiu o rellevància a criteri del/de la fotògraf/a. 

3. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona d’àmbit professional o aficionat.

4. La tècnica fotogràfica a emprar és lliure.

5. La data de lliurament de les obres serà fins el dia 22 d’octubre de 2017 a les 12h de la nit.

6. Les fotografies s'han de trametre en format digital JPEG amb la mínima compressió, sense cap 
marca d'aigua ni cap identificació, a una amplada i alçada de 24 x 24 cm., a l'adreça electrònica 
begues@begues.cat indicant que és pel CONCURS FOTOGRÀFIC CALENDARI BEGUES 2018. 

 En el correu haurà de constar el títol de la fotografia, el nom del concursant i el seu número de 
DNI i adreça postal i un telèfon de contacte. 

7. En el cas que en les fotografies presentades hi apareguin persones reconeixibles, caldrà que el/la 
fotògraf/a aporti la Fitxa de Cessió de Drets d’Imatge, que haurà hagut de signar la persona o 
persones que apareixen a la fotografia. 

8. El màxim de fotografies admeses per autor serà de quatre. Les fotografies hauran de ser inèdites, 
és a dir, que no hauran hagut de ser premiades en cap altre concurs.

9. Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de 
les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d'autor i els drets d'imatge, els quals seran 
cedits a l’Ajuntament de Begues gratuïtament.

10. L’organització s'eximeix de qualsevol conflicte que pugui esdevenir de la publicació de l'obra.

11. L’organització es reserva el dret a no admetre fotografies que no siguin dignes de representar el 
municipi, que vulnerin el dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge de les persones que hi 
apareixen, o que no s’ajustin a qualsevol dels aspectes descrits en aquestes Bases.

12. Es premiaran les tretze millors fotografies, consistint en la inserció de la fotografia en el Calendari 
Begues 2018 i un petit obsequi de detall. 

13. Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis mitjançant un 
correu electrònic i/o una trucada telefònica.

 En cas de resultar guanyador/a es demanarà la imatge en alta definició per a poder ser impresa 
7n la màxima qualitat.

14. El veredicte del jurat es farà públic el dia 31 d’octubre de 2017  a través del web www.begues.cat 
i de les xarxes socials municipals.

15. El lliurament de premis tindrà lloc durant l’acte de presentació i exposició del Calendari, al Centre 
Cívic El Roure, en una data encara per determinar, i que serà comunicada personalment amb 
antel·lació als guanyadors, així com al públic en general a través dels canals de comunicació 
habituals. 

16. L’acceptació del premi comporta la cessió gratuïta dels drets patrimonials de la propietat 
intel·lectual sobre les fotografies a favor de l’Ajuntament de Begues per a la seva explotació en 
qualsevol format o suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o 
coneguda en l’actualitat.

 La cessió esmentada es fa als efectes de la seva explotació, no lucrativa i dirigida a la realització 
d’accions i/o actuacions relacionades amb la promoció de la imatge del municipi de Begues.

 La cessió dels drets esmentats es fa per a tot el temps que tardin les fotografies a passar al domini 
públic i s’atorga per a l’àmbit territorial universal, inclosa l’explotació en xarxa d’internet.

17. Totes les fotografies presentades (incloses les no premiades) seran publicades en una galeria  
d'imatges dins el web www.begues.cat 

 A totes les fotografies que es publiquin constarà el nom de l'autor/a. Si algun concursant que no 
sigui premiat no vol que aparegui la seva fotografia a la galeria d'imatges, cal que ho notifiqui 
mitjançant correu electrònic a l'adreça: begues@begues.cat

18. La inscripció a aquest concurs és gratuïta.

19. El jurat estarà format per 3 integrants, vinculats a Begues des de les seves vessants professionals 
o socials, en concordança amb la temàtica objecte d’aquest concurs.

 El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, 
especialment la facultat - si ho consideren justificat – de declarar desert qualsevol premi.

20. La decisió del jurat serà inapel·lable.

21. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

22. Tota circumstància no prevista serà resolta per la Comissió Organitzadora.
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