
AJUNTAMENT

Regidoria de Cultura

La Biblioteca Infant Pere promou un concurs de fotografia amb l’objectiu que les 12 fotografies 
seleccionades surtin al calendari 2022 que editarà la Regidoria de Cultura de Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant i que es regalarà als usuaris de la biblioteca per celebrar el seu 10è aniversari.

1. Tema Fotos relacionades amb el llibre, la lectura.

2. Participants
 
Persones majors de 14 anys que no estiguin implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs.

• Les persones participants han de tenir el dret d’imatge de les fotografies presentades i es faran responsables de possibles reclamacions 
de tercers en el cas de presentar una fotografia que no sigui pròpia. 

• Les persones participants també es fan responsables dels drets d’imatge de les persones que apareixen a les seves fotografies i de les 
possibles reclamacions.

• La participació suposa la cessió a títol gratuït de tots els drets d’imatge de les fotografies presentades. 

• L’organització es reserva el dret de reproduir les imatges guanyadores i finalistes i podrà adaptar-les tecnològicament i adequar-les al 
format idoni per a la seva publicació.

• L’organització es reserva el dret a publicar imatges pròpies en cas de no assolir el mínim nombre d’obres premiades per a editar el 
calendari.

3. Obres Un màxim de 5 fotografies en total per participant.

4. Com participar   Les persones participants hauran d’enviar les seves fotos per correu electrònic a l’adreça de la biblioteca:
   concursbiblioteca@vandellos-hospitalet.cat / El cos del correu haurà d’incloure:
   • Títol de la fotografia (opcional)
   • Nom i cognoms de la persona participant
   • Adreça, telèfon, correu electrònic i població de la persona participant

   Les fotografies s’han de presentar en un o més arxius en .jpg, format horitzontal i bona resolució.

5. Tècnica  LLIURE: blanc i negre, color, retocs o manipulacions de la imatge... 

6. Termini d’admissió d ’obres 
Les fotografies es poden enviar fins el dia 11 de setembre de 2021 i es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat 
a la publicació d’aquestes bases sempre i quan es presentin dins del termini establert. 

7. Jurat Format per membres de les entitats organitzadores i col·laboradores.

8. Veredicte Es farà públic durant el mes d’octubre de 2021 i es donarà a conèixer a través de les xarxes socials, 
a www.vandellos-hospitalet.cat, www.culturaalabast.cat, a Ràdio l’Hospitalet i TV Vandellòs. 

Les persones guardonades hauran d’assistir personalment a les instal·lacions de la Biblioteca quan se’ls indiqui per tal de fer l’entrega dels 
premis.

9. Premis Els autors o autores de les fotografies seleccionades pel calendari rebran un val de 50€ per gastar en llibres a les llibreries i 
papereries del nostre municipi. 

A més, els autors/es de les 36 fotografies seleccionades com a finalistes rebran 4 entrades per assistir a actes culturals programats per 
l’any 2022 per la Regidoria de Cultura al municipi.

10. Acceptació de les bases
El fet de concórrer al certamen suposa l’acceptació plena d’aquestes bases.
Els participants accepten que les seves obres puguin estar exposades a la Biblioteca.
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