BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS DE FOTOGRAFIA EN EL MARC DE LA
CAMINADA POPULAR ORGANITZADA PEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE
VALLS

Primera. OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte definir un concurs de fotografia en el marc de la
CAMINADA POPULAR que organitza cada any el Patronat Municipal d'Esports de Valls,
que té com objectiu promocionar la practica de l'activitat física i la salut entre els ciutadans
de Valls, i fixar els criteris de participació i el procediment per a l'atorgament dels premis.
Segona. TEMA DEL CONCURS
El tema de les fotografies ha d'estar relacionat amb la mateixa CAMINADA POPULAR en
qualsevol dels seus aspectes: participants, recorregut, organització, paisatge, recorregut,
etc.
Les fotografies han d’haver estat preses durant la CAMINADA POPULAR objecte de la
convocatòria. No s'acceptaran fotografies d'altres edicions de la caminada o d'altres
activitats similars, ni fotografies on no es vegi clar que corresponen a la darrera caminada.
Les imatges presentades han de ser originals i propietat del participant.
L’organització podrà deixar fora de concurs aquelles imatges que no responguin a la
temàtica de la convocatòria o que no s'ajustin a la resta de requisits.
Tercera. FORMAT
Les imatges participants poden ser preses amb qualsevol dispositiu: càmera digital,
càmera analògica, telèfon mòbil, etc. Les fotografies s'han de presentar en format JPG i
no s'admetran fotografies impreses en paper.
En el nom de l’arxiu ha de constar el nom de l’autor, i el títol de la foto.
Quarta. PARTICIPANTS
Poden participar en el concurs tots els participants degudament inscrits a la CAMINADA
POPULAR objecte del concurs, que siguin majors d'edat, amb l'excepció d'aquells que
formin part del jurat del concurs.
Un mateix autor no podrà rebre més d'un premi.
Cinquena. LLIURAMENT DE LES PROPOSTES I TERMINI
Les fotografies es faran arribar per correu electrònic a l’adreça visitavalls@gmail.com, i
s'hauran d'indicar les seves dades personals (nom, telèfon, correu electrònic, edat i
població).
Cada participant podrà presentar un màxim de 5 fotografies.
L'Ajuntament de Valls comunicarà a l'autor/a per correu electrònic l'acceptació o rebuig de
la fotografia participant (en cas que no s'adequï a les bases), i procedirà a publicar les
imatges participants a la pàgina de Facebook de VisitaValls i del Patronat d'Esports de
Valls a mesura que aquestes es vagin presentant.

Les dades personals de les persones participants al concurs quedaran incorporades en un
fitxer que serà utilitzat exclusivament per a l'enviament d'informació relativa al concurs i, en
cap cas, serà objecte de venda o comunicació, i se'n garantirà la privacitat d'acord amb la
legislació vigent. Els participants poden exercir els seus drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició en qualsevol moment.
El termini per presentar les fotografies finalitzarà és de dues setmanes des de la data de la
caminada objecte del concurs.
Sisena. PREMIS
S’atorgaran tres premis:
- Primer premi: consistent en un abonament familiar instal·lacions estiu
- Segon premi: consistent en un abonament individual instal·lacions estiu
- Tercer premi: consistent en un abonament individual instal·lacions estiu

Sisena. CRITERIS DE SELECCIÓ
Les fotografies es faran arribar a cadascun dels membres del jurat, que les puntuaran de 0
a 10 punts segons el següent barem:
- 10 punts: criteris fotogràfics (composició, llum, enquadrament, qualitat de la fotografia...).
- 6 punts: grau en què la fotografia reflecteix els temes o valors descrits a l’apartat segon
de les presents bases.
- 4 punts: originalitat i creativitat de la fotografia.
Per tant, la puntuació total màxima serà de 20 punts atorgat pel jurat.
Les fotografies guanyadores seran les que obtinguin una major puntuació total. En cas
d'empat entre diverses fotografies, el jurat es reunirà presencialment per deliberar.
No es concedirà més d’un premi per autor. En cas que dues fotografies del mateix autor
siguin premiades, s’atorgarà a aquest el premi de més valor, i el premi següent s’atorgarà
a la següent fotografia amb major puntuació.
Setena. COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat qualificador estarà format pels següent membres, tots ell amb veu i vot:
- El President Executiu del Patronat d'Esports
- El Gerent. el Director Tècnic d'Activitats i el Director de Recursos del Patronat
- Un membre de VisitaValls
- El Gerent del Patronat d'Esports també farà les funcions de secretari
Vuitena. RESOLUCIÓ DEL CONCURS
El jurat es reunirà en el termini de 7 dies des de la data límit de presentació de fotografies i
adoptarà la proposta de resolució amb total independència sobre la base de la fotografies
que li siguin presentades i atenent únicament als criteris indicats a les bases.
La proposta del jurat serà elevada a l’òrgan administratiu corresponent per a la seva
aprovació. El veredicte final es donarà a conèixer als participants i es farà públic dins del
termini de 10 dies des del dia que finalitzi el període per presentar les propostes.

La decisió del jurat pel que fa als premiats serà inapel·lable.
El concurs es podrà declarar desert, si a judici motivat del jurat, cap dels treballs
presentats tingués la qualitat suficient o no s'ajustés a les bases.
Novena. CONDICIONS LEGALS I DE PUBLICITAT
El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació integra d’aquestes bases.
Tots els participants cedeixen en exclusiva, per temps indefinit i de forma gratuïta els drets
de propietat intel·lectual de les fotografies participants, concretament els drets de
reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o
finalitat, sense dret a que es generi cap pagament per la cessió de l’esmentada explotació.
El Patronat d'Esports es reserva el dret de reproduir qualsevol de les imatges presentades
durant el període de promoció del concurs i podrà adaptar-les tecnològicament i adequarles al format idoni per a la seva publicació.
El nom dels autors/es figuraran als crèdits dels dissenys resultants.
El Patronat Municipal d'Esports es reserva el dret de modificar les bases si ho exigís una
causa justificada i sobrevinguda.
Aquestes bases se sotmetran a publicitat electrònica per part del Patronat Municipal
d'Esports, a la pàgina web del Patronat d'Esports.

Eduard Gonzàlez Ribas
President Executiu

Valls, 25 de gener de 2016

