
BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSEP ANTÓN CORDONCILLO 2021

Només s'accepten fotos inèdites, que no hagin estat publicades ni presentades a cap concurs.

Només es pot guanyar en una categoria.

Cada participant pot aportar una fotografia per cada categoria.

Les fotografies només es poden presentar digitalment, a dinamitzacio@casalprospe.org amb les 
següents característiques:

– Les fotografies han de ser en format JPEG.

– La mida mínima és de 4Mb i sense màxim.

– A l'assumpte del missatge cal especificar: "CONCURS DE FOTOGRAFIA 
CORDONCILLO 2021".

– També cal especificar al correu electrònic les dades del/la concursant: Nom, Telèfon, 
Correu electrònic i Adreça postal.

– Cal especificar en el nom del fitxer el vostre nom i la categoria a la qual es presenta la 
imatge. (per exemple: pere_color.jpg)

CATEGORIES:

A.- Fotografia color amb tema lliure.

B.- Fotografia blanc/negre amb tema lliure.

C.- Premi Josep Anton Cordoncillo (color i b/n). Tema: "Vacances, temps lliure".

PREMIS:

Premi del jurat: 100€ per les categories A, B i C.

Premi del públic: 100€. (període de votació del 2 al 16 de desembre)

ADMISSIÓ DE LES FOTOGRAFIES:

Fins al 22 de novembre de 2021

EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRAFIES:

Del 2 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (segons el volum de les fotografies que arribin, 
s'exposaran totes o tan sols les finalistes)

LLIURAMENT DE PREMIS:

Divendres 17 de desembre a les 19h (és imprescindible venir a recollir el premi, si la persona 
guanyadora no pot, ha de venir alguna persona en el seu lloc).

DRETS D'AUTOR:

L'autor declara disposar de tots els drets necessaris per a l'exhibició i publicació de les imatges 
presentades, en particular del dret a la mateixa imatge de les persones que apareguin en les seves 
fotografies, i exonera l'organització de qualsevol reclamació econòmica i de qualsevol altre tipus 
per part d'entitats de gestió col·lectiva.

L'autor cedeix els drets de reproducció de les seves imatges. Aquestes s'utilitzaran només per als 
materials promocionals de la mostra.

L'autor exonera l'organització de qualsevol conflicte o demanda judicial que es pugui produir amb 
les Associacions de Defensa dels Drets d'Autor, per no disposar dels drets de les imatges exposades.


