BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL PAGAIA 2019
PARTICIPANTS: Obert exclusivament a Socis/Sòcies Pagaia.
OBRES: Màxim 2 fotografies per autor. Han de ser obres inèdites..
TEMA: Activitats PAGAIA durant 2018 i 2019, sortides, PFP, activitats d’estiu, etc...
TÈCNICA: Digital. Color o blanc i negre. No s’acceptaran obres que portin incrustades
firmes o marques d’aigua, identificatives de l’autor, o nom artístic. En aquesta
circumstància les obres seran desqualificades.
ARXIU i MIDES: En format JPG, la mida de l’arxiu serà de 1600 píxels del costat mes
llarg. La resolució es indiferent.
TRAMESA: Les imatges s’enviaran al e-mail: concursphotos@gmail.com, indicant:
Títol de la foto.
Nom i cognoms del concursant.
Adreça del correu electrònic.
Telèfon de contacte.
L’organització, a cada foto li atorgarà un número correlatiu per ordre de recepció de les
fotografies, que identificarà el nom de l’autor. El jurat únicament tindrà coneixement
del número.
TERMINI D’ADMISSIÓ: La data límit d’admissió serà el dia 20 de setembre de 2019.
EXPOSICIÓ: Les obres que participin s’exposaran, amb el numero de identificació, el Dia
del Club de 2019, al local social del Club al Passeig Marítim 4 de Llançà, en format imprès.
L’exposició obrirà a les 9h del dia 5 d’octubre de 2019.
PREMI DEL PÚBLIC: Els socis que participin al Dia del ¡Club disposaran de cinc gomets
d’un color determinat. Podran enganxar els gomets a les fotos que prefereixin. Les tres
fotos que a les 12 hores del dia 5 d’octubre tinguin acumulats més gomets passaran a la
final del PREMI DEL PÚBLIC. En el moment previ al lliurament de premis, les tres fotos
seleccionades per al premi del públic estaran exposades en una posició privilegiada. Serà
llavors que els participants disposaran de un gomet d’un altre color per col·locar-lo en
la seva foto preferida. La foto més votada serà el PREMI DEL PÚBLIC. En cas d’empat el
PREMI DEL PÚBLIC serà per la foto que tingui el número d’identificació més baix, es a dir
la primera en arribar al correu: concursphotos@gmail.com.

PREMIS DEL JURAT: A cada obra que concursi, cadascun dels membres del jurat li
atorgarà una puntuació entre 5 i 1 punts. Hi hauran premis del jurat per els tres primers
classificats.
VEREDICTE: Públic i inapel·lable al moment del lliurament de premis. L’efectuarà un
jurat format per tres persones relacionades amb el món de la fotografia.
LLIURAMENT DELS PREMIS: es farà a les 20 hores del dia 5 d’octubre de 2019 al local
social de Pagaia Club de Caiac.
PREMIS: Consistirà en material esportiu.
Premi del Públic.
Premi del Jurat:
1er. premi
2on. premi
3er. premi
PUBLICACIÓ: Les obres millor classificades es publicaran al web del Club.
DESTÍ DE LES OBRES: Totes les obres que hagin concursat passaran a formar part de la
fototeca de PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS, amb el nom de l’autor.
AUTORIA i DRETS: Totes les fotografies han de ser preses del propi autor.
Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets d’imatge i de qualsevol possible
reclamació. Pagaia Club de Caiac, es reserva el dret de reproduir o publicar qualsevol de
les obres presentades, amb finalitats no lucratives, i sempre citant-ne l’autor.
Pel sol fet de prendre part al Concurs, els participants es comprometen a no reivindicar
els drets d’autor per la reproducció de les seves obres en: calendaris, catàlegs, cartells,
dossier de premsa, reportatges, pàgina web, entre d’altres.
Pagaia Club de Caiac, s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.
IMPREVISTOS i VARIS: Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt en
primera instància per els responsables de l’organització del concurs, els quals
posteriorment, el comunicaran a la Junta de Club Pagaia, essent aquesta la que resoldrà
en última instància.
Els premis es poden deixar deserts.
La simple participació en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i del
fallo inapel·lable del jurat.

PROTECCIO DE DADES I POLITICA DE PRIVACITAT: Les dades seran recollides i tractades
d’acord amb la política de privacitat del Club de conformitat amb el que disposa el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció i tractament de les dades personals i a la lliure circulació de les
mateixes.
Informem que tant les dades personals com los fotografies presentades en aquest
concurs seran emmagatzemades en un fitxer propietat de PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP
DE CREUS.
D’acord amb la política de privacitat del Club, tens dret a exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a info@pagaia.cat
Informació sobre la política de privacitat a www.pagaia.cat

Aquest concurs està organitzat per PAGAIA CLUB DE CAIAC CAP DE CREUS
www.pagaia.cat
Passeig Marítim, 4
17490 Llançà (Girona)

