BASES 2n RAL·LI FOTOGRÀFIC
«GELIDA EN FOTOS»
Participació:
- Tothom qui ho desitgi
- La participació és gratuïta
- Els participants queden convocats el diumenge 24 d'abril de 2016
entre les 9,00 i les 10,00 h. al Casal de la Gent Gran de Gelida (carrer
Major, 10) per tal de formalitzar la inscripció.
- S'acceptarà només la modalitat digital en format JPG.
- S'estableixen dues categories: infantil (nascuts fins el 31.12.2002) i
adult.
- Es podrà participar en ambdues modalitats, càmera i Instagram,
però no 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 de
control en un lloc concret de Gelida, el qual es donarà a conèixer en el
moment de la inscripció

Temes:
- El mateix dia del ral·li es donaran a conèixer tots els temes a
concurs, tres per la categoria adults, un per la categoria infantil i un
per instagram
- Es podrà realitzar el nombre de fotografies que es vulgui, tot i que
només se'n podrà presentar una per tema, llevat de la modalitat
d'Instagram en la que es podran publicar tantes fotografies com
vulgui el participant.

Lliurament:
- Entre les 12,30 i les 13,30 h. els participants hauran de lliurar les
fotografies escollides, indicant el nom de l'arxiu fotogràfic de la tarja
de memòria (DSCxxxx, per exemple) en el full que es lliurarà en el
moment de la inscripció
- 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 les
etiquetes #ralligelida2016 i #gelidahasdepujarhi. Naturalment, es
poden afegir tantes etiquetes com es desitgi

Veredicte:
- El veredicte serà públic i tindrà lloc el dia 7 de maig a les 11 h. al
Centre Cívic l’Escorxador. El jurat estarà format per tres membres de
la Federació Catalana de Fotografia. El seu veredicte serà inapel·lable
i serà publicat a la web de Flash Gelida, així com en els respectius
perfils de les xarxes socials.
En el cas d'Instagram, la fotografia guanyadora serà aquella que
haurà obtingut més «m'agrada» per votació popular. Per tal d'evitar
duplicitat de vots, tan sols es tindrà en compte l'etiqueta
#ralligelida2016 i es comptabilitzaran els vots emesos com a màxim
el dia 6 de maig a les 20:00 h. Els vots emesos a partir d’aquesta
hora no seran vàlids.

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 fotografia d’un autor local, consistent en una càmera esportiva
d'acció (tipus GoPro) i diploma acreditatiu.
- Per a la fotografia guanyadora del premi infantil s'estableix un únic
premi consistent en una càmera digital compacta i diploma
acreditatiu

- D’entre totes les fotografies presentades que arribin a finalistes, es
sortejaran 6 vals de compra de 25€ cadascun, que es podran fer
efectius en els establiments adherits a l’Associació de Comerciants i
Botiguers de Gelida.
- El lliurament de premis tindrà lloc al vestíbul de la Biblioteca de
Gelida en data 14 de maig a les 12 h., juntament amb l'exposició de
les obres premiades.
– Els guanyadors seran avisats per correu electrònic

Observacions:
- Els autors de les fotografies premiades cedeixen els drets de
reproducció i publicació, sempre fent-ne constar el nom de l'autor, al
fons fotogràfic de l'Ajuntament de Gelida.
- Totes les fotografies participants a concurs es publicaran a la web de
Flash Gelida.
- Es poden consultar aquestes bases i altres informacions del ral·li a la
pàgina web http://bit.ly/1SzN4xz
- Qualsevol imprevist no contemplat en aquestes bases serà resolt per
l'organització
- La participació en el ral·li suposa l'acceptació d'aquestes bases
- El Ral·li està reconegut amb el número 2016/37 de la Federació
Catalana de Fotografia i és puntuable per a l’obtenció dels títols AFCF,
MFCF i EFCF.
- En cas de pluja, el Ral·li es celebrarà igualment

