
     LLAMBRUSCA-ALZHEIMER PENEDÈS

BASES DEL 2n CONCURS DE FOTOGRAFIA “La vellesa: una etapa plena de vida”

Amb la voluntat d'homenatjar la nostra gent gran, Llambrusca-Alzheimer Penedès convoca el
2n Concurs de Fotografia amb el tema “La vellesa: una etapa plena de vida”. 

1. PARTICIPANTS
Podran participar en aquest concurs fotogràfic les persones majors de 16 anys que vulguin
col·laborar i ajudar-nos en aquest homenatge.

2. TEMA: “La vellesa: una etapa plena de vida”
S'admetran un màxim de tres fotografies per participant, les quals han de ser propietat del
concursant que les presenta; per tant, cap tercera part no pot tenir llicència o drets sobre les
imatges presentades al concurs. 

3. LLIURAMENT DE LES FOTOGRAFIES
Les fotografies podran lliurar-se  fins al  31 de gener  del  2018  mitjançant  un d’aquests  dos
sistemes:

a) Dipositant  a la bústia de l’entitat (c/ Pere el  Gran,  32, 1a planta)  un sobre que
contingui  un  llapis  USB amb les  imatges  objecte  de concurs  juntament  amb la
butlleta d’inscripció, degudament emplenada, que trobareu a la nostra pàgina web
(www.llambrusca.org).

b) Enviant  les  imatges  objecte  del  concurs  i  la  butlleta  d’inscripció,  degudament
emplenada  i  escannejada,  que  trobareu  a  la  nostra  pàgina  web
(www.llambrusca.org),  al  correu  electrònic  de  Llambrusca-Alzheimer  Penedès:
llambrusca@llambrusca.org.

Les fotografies han de ser en format JPG, de 300 dpi de resolució  (punts per polzada), en
blanc i negre o color i de mida DIN A3 (42 x 29,70 cm) un cop impreses.
S'acceptaran retocs fotogràfics però no fotomuntatges.  Cada fotografia haurà d’incloure un
títol.
Les fotografies poden anar acompanyades d'un text explicatiu de la imatge amb una extensió
no superior a 200 paraules.
Qualsevol fotografia que no compleixi aquests requisits podrà ser exclosa del concurs, a criteri
del Jurat. 
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4. INSCRIPCIÓ
Per a poder participar, l’autor haurà d’emplenar una butlleta d’inscripció (signada pels pares o
tutors  en  cas  dels  menors  d’edat).  Per  la  seva  banda,  Llambrusca-Alzheimer  Penedès  es
compromet a fer constar l'autoria de les obres quan en faci ús. Els participants assumeixen
l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials fotogràfics sobre els
quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats. 

5. DRETS D'AUTOR
L’autor  declara implícitament  haver  obtingut  l’autorització  de  les  persones  que  es  puguin
reconèixer a les fotografies, i que respondrà a qualsevol reclamació i/o indemnització que pot
tenir  lloc  per  part  de  tercers,  eximint Llambrusca-Alzheimer  Penedès  d'aquesta
responsabilitat.

6. FOTOGRAFIES 
Les fotografies presentades es podran veure col·lectivament (segons la disponibilitat d’espai)
des del dia 4 d’abril, data de la inauguració, fins al dia 15 d’abril. L’acte de lliurament de premis
es durà a terme el dia 7 d’abril del 2018 a les 7 de la tarda.

7. JURAT
Un Jurat independent seleccionarà deu fotografies finalistes, d'entre les quals n’elegirà una de
guanyadora i dos accèssits. El Jurat valorarà la creativitat, la representativitat, que transmetin
algun missatge i la qualitat fotogràfica de les obres presentades.

8. ACCEPTACIÓ BASES
La participació  en aquest  concurs  implica la  plena acceptació de totes  i  cadascuna  de les
bases, així com la decisió inapel·lable del Jurat. 

9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció
de Dades  de Caràcter  Personal,  us  informem que les  dades de caràcter  personal  que ens
faciliteu seran recollides en el fitxer informàtic  propietat de Llambrusca-Alzheimer Penedès.
Podreu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició en relació
amb el tractament de les dades dirigint-vos a Llambrusca-Alzheimer Penedès, al carrer Pere el
Gran, 32, 1a,planta de Vilafranca del Penedès.

10. PREMIS
Tindran premi el 1r, el 2n i el 3r classificats del Concurs.
Col·laboren: 
1. El restaurant L’Amagat de Sant Quintí de Mediona amb dos menús diaris.
2. Viatges Índic de Vilafranca del Penedès amb una Caixa Regal Fent País.
3. Som Viatges de Vilafranca del Penedès amb una Caixa Regal Disfruta.



LLAMBRUSCA-ALZHEIMER PENEDÈS

    

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ AL 2n CONCURS DE FOTOGRAFIA “LA VELLESA: UNA ETAPA PLENA DE
VIDA”

Nom_____________________   Cognoms__________________________________________

DNI/NIE __________________   Adreça ___________________________________________

Telèfon ___________________   Correu electrònic __________________________________

Si l’autor és menor d’edat, cal emplenar aquest apartat: 
Jo  (pare,  mare,  tutor)________________________________________,  amb
DNI/NIE_____________________, autoritzo el meu fill a participar al 2n Concurs de Fotografia
“La vellesa: una etapa plena de vida”. 
Signatura del pare, mare o tutor: 
Vilafranca del Penedès, _____d___________________de 2017.

DADES DE LES IMATGES 

IMATGE 1: 
Títol ______________________________________________________________________________

Nom de l'arxiu ______________________________________________________________________

IMATGE 2: 
Títol ______________________________________________________________________________

Nom de l'arxiu _____________________________________________________________________

IMATGE 3: 
Títol ______________________________________________________________________________

Nom de l'arxiu _____________________________________________________________________

Autoritzo  Llambrusca-Alzheimer  Penedès  a  utilitzar  les  fotografies  que  he  presentat  al  2n
Concurs  “La vellesa: una etapa plena de vida” per utilitzar-les a la seva revista.

Firmat,
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