PAISATGE
QUOTIDIA
CONCURS DE FOTOGRAFIA DE PAISATGE DE CATALUNYA
BASES DEL CONCURS

PARTICIPANTS
El concurs és obert a qualsevol persona
major de 18 anys.

Es podrà participar al concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases, sempre i quan
es presentin dins els terminis establerts
i que compleixin totes les condicions de
participació.

CONDICIONS

Propietat intel·lectual

1- Si a les fotografies hi apareixen persones identificables, caldrà aportar el seu
consentiment per escrit, d’acord amb el
següent model.

En cap cas el participant perd la propietat
de les imatges que presenti al concurs i
les podrà distribuir i/o comercialitzar per la
seva banda.

2- El participant ha de ser l’autor de la
fotografia.

El participant en el moment de càrrega del
fitxer a l’Arxiu d’Imatges, accepta la llicència
Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

TEMA
El tema del concurs són els paisatges
quotidians de Catalunya. El paisatge és,
abans de res, el context quotidià en el qual
les persones vivim i ens movem. Estem
parlant dels paisatges de la vida quotidiana, els de cada dia, els d’anar a la feina, a
l’escola, a comprar, a treballar al camp, a
fer encàrrecs...
LLIURAMENT
Tramesa: les fotografies s’entregaran
en format digital mitjançant un apartat
específic del web de l’Arxiu d’Imatges de
l’Observatori del Paisatge de Catalunya
(arxiu.catpaisatge.net). Per qualsevol dubte
us podeu dirigir a centre.documentacio@
catpaisatge.net o trucar al 972-273564.
Cada participant podrà enviar un màxim de
2 fotografies.
El format de les imatges haurà de ser en
jpg amb una resolució de 300dpi i hauran
de tenir una dimensió mínima de 2000
píxels pel costat ample.

JURAT
El jurat estarà format per professionals de
la fotografia i del paisatge, i representants
d’ATLL Concessionària de la Generalitat de
Catalunya i l’Observatori del Paisatge de
Catalunya.
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i
excloure del concurs les fotografies que
incompleixin els requisits i les condicions
establerts en aquestes bases.
PREMIS
Hi haurà dos premis: el primer de 1.000€
i el segon de 500€.
CALENDARI
Data límit de presentació: 25 de novembre
de 2018

CONCURS DE FOTOGRAFIA
DE PAISATGE DE CATALUNYA
BASES DEL CONCURS

3- Les fotos han d’estar fetes o representar
qualsevol lloc de Catalunya.
4- Les fotografies participants al concurs
podran ser validades i entrar a formar
part de l’Arxiu d’Imatges de l’Observatori
del Paisatge, sota els termes i condicions
acceptats en el moment de “penjar” la
imatge a l’arxiu.
5- L’organització del concurs es reserva el
dret de resoldre els casos no previstos a
les bases.
6- La participació en el concurs suposa
l’acceptació íntegra de totes les bases i de
la resolució inapel·lable del jurat.

L’Observatori del Paisatge i ATLL no obtindràn en cap cas retribució econòmica
derivada de la venda o distribució de les
imatges donades ni de les pròpies.
L’Observatori i ATLL podran utilitzar les
imatges per a qualsevol dels productes que
editin i la difusió a les xarxes socials d’ambdues entitats, acreditant les fotografies amb
el següent nom: Arxiu d’Imatges de l’Observatori del Paisatge (nom del fotògraf).

Fotografia portada:
Arxiu d’Imatges de l’Observatori
del Paisatge de Catalunya

