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UN LOCALVARI DE FOTOGRAFIES. 3ª edició.
BASES DEL CONCURS:

Aquest concurs de fotografia, neix amb la finalitat d'obrir una finestra al món i donar a
conèixer les contrades per on transcorre, la Marxa Lo Calvari de l'Urgell. Mostrar els pobles, els
diferents paisatges, la natura, els costums, les diferents maneres de fer les coses. Mostrar la
pròpia identitat a través de la fotografia, trobar aquells petits racons que passen
desapercebuts i tenen un encant propi i especial.
1.- Heu de llegir les regles, termes i condicions legals abans de presentar cap foto.
2.- El concurs comença i acaba el mateix diumenge 10 d'abril de 07:00 a 19:00h.
3.- El concurs és gratuït i està obert a tots els participants de la 7ªMarxa Lo Calvari de l'Urgell,
no cal omplir cap imprès.
4.- El tema a fotografiar és: LO CALVARI i EL SEU ENTORN. No hi ha límit de fotografies, no
es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.
5.- Per participar heu de ser seguidors del compte: cesportiuanglesola, a Instagram,
6.- Cal etiquetar les vostres fotografies amb el hashtag #localvaridelurgell18. I també incloure
un comentari amb una menció del compte, cesportiuanglesola, d'Instagram.
7.- Es imprescindible disposar d'un perfil d'usuari públic a Instagram per tal de poder accedir i
visualitzar les fotografies etiquetades.
8.- Les fotografies presentades no podran haver estat premiades en altres concursos ni estar
pendents d'altres veredictes.
9.- S'acceptaran imatges d'animals en captivitat, encara que aquesta condició s'haurà d'indicar
clarament en un comentari a la fotografia. No s'acceptaran fotografies de nius ni de pollets.
10.- La presa de fotografies haurà d'estar d'acord amb el codi ètic d'AEFONA, consultable a:
www.aefona.org, o bé amb el codi ètic SCFN (Societat Catalana de Fotògrafs de Natura),
consultable a http://ichn.iec.cat/SCFotografsNatura.htm.
11.- Els guanyadors es donaran a conèixer a la web: http://www.localvaridelurgell.cat/. I
seran notificats via Instagram o correu electrònic o telèfon, durant la primera setmana desprès
de la 9ª Marxa de Lo Calvari de l'Urgell. En cas de no tenir les dades o no poder contactar amb
els guanyadors, el premi quedarà desert.
12.- En cas de ser premiada una fotografia, es demanarà l’arxiu original de càmera o mòbil per
la seva impressió.
13.- Els participants han de declarar-se autors de les obres. En cas contrari ells són els
responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions dels
autors originals. Els drets d'autor de les fotografies premiades seguiran essent del fotògraf.
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14.- Les obres premiades i finalistes podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells o qualsevol
suport de promoció del concurs citant l'autor. L'Organització podrà disposar de les obres
presentades, amb la finalitat de divulgar, sense ànim de lucre, el concurs, l’entitat i la Marxa de
Lo Calvari de l'Urgell en totes les seves edicions.
15.- No es permet contingut inadequat, obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari
o difamatori, i el comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els
missatges que consideri inapropiades. Tot el contingut ha de complir amb els termes d'ús
d'Instagram.
16.- El jurat estarà format per la comissió organitzadora de Lo Calvari de l'Urgell, en cas
d'empat, el vot de qualitat el tindrà el president del C.E.A. La decisió del jurat serà inapel·lable.
17.- El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o hashtag #localvaridelurgell18, implica
l’acceptació d'aquestes bases. Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases
prevaldrà el criteri del C.E.A (Club Esportiu Anglesola). Club al que pertany la comissió
organitzadora de Lo Calvari de l'Urgell. C.E.A, es reserva el dret de canviar, modificar o anul·lar
les bases aquí descrites.
18.- PREMIS:

Hi haurà dos primers premis: Un menú per a 2 persones per cada premiat, al BAR LLAVALL
d'Anglesola.
Per qualsevol dubte referent a les bases, contacteu amb C.E.A, a través del correu electrònic:
clubesportiuanglesola@gmail.com
Anglesola 1 de febrer de 2018.

