BASES 1er RAL·LI FOTOGRÀFIC
«GELIDA EN FOTOS»

Participació:
- Podrà participar qualsevol professional o afeccionat a la fotografia,
sense límit d'edat
- La participació és gratuïta
- Els participants queden convocats el diumenge 12 d'abril de 2015
entre les 9 i les 10,30 h. al Centre d'Iniciatives Culturals de Gelida
(carrer Mossèn Jaume via, 17) per tal de formalitzar la inscripció i
poder començar el ral·li.
- A les 10,30 h. es tancarà la inscripció
- S'acceptarà només la modalitat digital i les fotografies s'entregaran
en format JPG
- S'estableixen dues categories: infantil (fins els 14 anys) i adult
- S'estableix també la modalitat d'Instagram, amb una única categoria
d'edat per a aquesta modalitat
- Qualsevol participant podrà participar en ambdues modalitats,
càmera digital i Instagram, sense presentar la mateixa fotografia en
les dues categories, i podent optar només a un dels dos premis
- Totes les fotografies de totes les modalitats i temes hauran d'haverse realitzat dins el terme municipal de Gelida
- Un cop feta la inscripció s'haurà de realitzar una fotografia inicial
d'un lloc concret de Gelida. Les fotografies que es presentin hauran
de ser posteriors a aquesta primera

Temes:
- El mateix dia del ral·li es donaran a conèixer els tres temes a
concurs
- Per a la categoria infantil només s'establirà un tema, que també es
donarà a conèixer el mateix dia

- Es podrà realitzar el nombre de fotografies que es vulgui, tot i que
només se'n podrà presentar una per tema, escollida pel concursant
- A la categoria infantil, també es podrà realitzar el nombre de
fotografies que es vulgui i també només se'n podrà presentar una, del
tema establert, escollida pel concursant
- En la modalitat d'Instagram s'establirà un únic tema i es podran
publicar tantes fotografies com vulgui el participant

Lliurament:
- Entre les 12,30 i les 13,30 h. els participants hauran d'entregar, en
el mateix punt d'inici, les fotografies escollides
- En la modalitat d'Instagram es tindran en compte les fotografies
publicades entre les 9.00 i les 13,30 h. Totes aquestes fotografies, per
poder entrar en concurs, hauran d'anar acompanyades de l'etiqueta
#rfgelida2015

Veredicte:
- Un jurat format per dos membres de Flash Gelida i un designat per
l'Ajuntament serà l'encarregat d'escollir una fotografia guanyadora
per a cada tema de les categories adult, infantil i Instagram. El seu
veredicte serà inapel·lable i serà publicat a les webs de l'Ajuntament i
de Flash Gelida, així com en els respectius perfils de les xarxes socials
- Un participant només podrà optar a un sol d'aquests 6 premis

Premis:
- S'estableix, per a cadascun dels temes establerts, i la categoria
Instagram, un únic premi consistent en 100,00€, i diploma acreditatiu
- S'estableix un premi especial, gentilesa de Fotografia Adolfo, a la
millor sèrie de tres fotografies (una per tema), consistent en una
càmera digital 3D Fujifilm W3 valorada en més de 300 euros.
- Per a la fotografia guanyadora del premi infantil s'estableix un únic
premi consistent en un lot de llibres i diploma acreditatiu

- El lliurament dels premis es farà en lloc i data que es publicarà amb
la suficient antelació mitjançant anunci en les xarxes socials
- L'assistència personal de l'autor, o persona delegada
documentalment, per tal de rebre el premi, serà obligatòria. En cas de
no comparèixer l'autor premiat o la persona delegada, el
corresponent premi quedarà anul·lat.
– Els guanyadors de les diferents modalitats de premi seran
prèviament avisats per correu electrònic

Observacions:
- Els autors de les fotografies premiades cedeixen els drets de
reproducció i publicació, sempre anomenant-ne el nom de l'autor, al
fons fotogràfic de l'Ajuntament de Gelida.
- Totes les fotografies participants a concurs es publicaran en la web
de Flash Gelida.
- Es poden consultar aquestes bases i altres informacions del ral·li a la
pàgina web http://bit.ly/1zWI7p4
- Qualsevol imprevist no contemplat en aquestes bases serà resolt per
l'organització
- La participació en aquest ral·li suposa l'acceptació d'aquestes bases

