Castellers de Barcelona
CONCURS FOTOGRÀFIC
DEL 50È ANIVERSARI DELS CASTELLERS DE BARCELONA

1. OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte regir la convocatòria d’un concurs de fotografies del 50è
Aniversari dels Castellers de Barcelona, al llarg del 2019.

2. TEMÀTICA
Els participants han de fer fotografies captades en moments de diades castelleres amb
participació dels Castellers de Barcelona que tinguin lloc entre la Diada de Colles Filloles (17 de
març de 2019) i la Diada del 50è Aniversari (8 de juny de 2019), ambdues incloses. Els tres
primers premis seran per a fotografies on apareguin els Castellers de Barcelona, i hi haurà un
accèssit per a fotografies en què no apareguin els Castellers de Barcelona.

3. TÈCNICA
Les fotografies han de tenir una qualitat publicable, i s’han de lliurar en suport informàtic, en
format JPG o TIFF, a partir de 300 dpi i un tamany mínim de 500 kb.

4. ADMISSIÓ D’ORIGINALS
Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies, enviades per correu electrònic a
l’adreça electrònica 50aniversari@castellersdebarcelona.cat. Cal indicar nom i cognoms de
l’autor, telèfon de contacte, data en què s’ha fet la fotografia i títol (opcional). Amb la
presentació de les fotografies, els participants reconeixen la seva pròpia autoria. Els autors
cedeixen el dret a reproduir les fotografies, publicar-les o divulgar-les, totalment o
parcialment, a Castellers de Barcelona, entitat que respectarà la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal. La propietat intel·lectual de l’autor quedarà garantida
segons el que estableix la legislació vigent.

5. TERMINIS
S’acceptaran fotografies fetes entre el 17 de març i el 8 de juny de 2019. El termini de
presentació acabarà el 31 de juliol de 2019 (inclòs).

6. PREMIS
Al guanyador li correspondrà un premi per import de 150 €. Hi haurà un segon premi de 100
euros i un tercer premi de 50 euros. Finalment, hi haurà un accèssit -premiat amb 50 euros- al
qual optaran fotografies realitzades a diades amb participació dels Castellers de Barcelona en
què no apareguin els Castellers de Barcelona. Aquests premis seran complementats per
productes de FotoK, empresa col·laboradora.

7. JURAT
El jurat estarà format per tres fotògrafs professionals. Tindran en compte criteris com qualitat
artística, expressivitat, originalitat, plasmació de valors castellers, etc.
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8. VEREDICTE
El jurat es reunirà i emetrà el seu veredicte al llarg del mes de setembre de 2019. El veredicte
serà inapel·lable i implicarà la dotació econòmica als guanyadors del concurs, i es publicarà al
Butlletí Oficial de la Colla (BOC) i per xarxes socials oficials dels Castellers de Barcelona. Totes
les incidències i reclamacions que puguin presentar-se seran resoltes pel jurat.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Els concursants es
responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així
com de tota reclamació per drets d’imatge.
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