
 

Bases del Concurs Fotogràfic Festa Major de 
Vilobí d’Onyar 2017 

 

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, estableix, mitjançant aquestes bases, els punts sobre 

els quals es regirà el concurs de fotografia “Festa Major de Vilobí d’Onyar 2017”. 

Objecte 

El concurs de fotografia “Festa Major de Vilobí d’Onyar 2017” consisteix en la 

realització de fotografies preses durant la celebració de la Festa Major 2017 de Vilobí 

d’Onyar. 

 

Durada del concurs 

El concurs s’iniciarà el divendres 8 de setembre i la data màxima de presentació de les 

fotografies serà el 15 de setembre de 2017.  

El concurs podrà quedar desert. 

Forma de presentació 

La convocatòria i les bases d’aquest concurs es publicaran a la pàgina web de 

l’Ajuntament (www.vilobidonyar.cat). 

Per a participar en el concurs s’haurà de presentar les fotografies a les oficines 

municipals de l’Ajuntament en format CD o bé per correu electrònic a 

sandra@vilobidonyar.cat. 

 

Sobre el format i presentació: 
- Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 obres, que no poden haver 

estat premiades en cap altre concurs fotogràfic ni estar pendents de veredicte 

de cap concurs. 

- L’arxiu ha d’estar en format JPEG, JPG, PNG o TIFF, en una mida de mínim 

15cm pel que fa al costat més petit i amb una resolució de 300ppp. No 

s’admetrà cap altre format. 

- A l’entrega de l’arxiu caldrà indicar el nom de l’autor/a, el lloc i la data en què 

s’ha fet cada fotografia. No es pot incloure el nom ni cap dada personal, 

identificativa, firma o marca d’aigua a l’arxiu de les fotografies. 

Les fotografies presentades al concurs passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic de 

l’Ajuntament i podran ser utilitzades per a publicacions promocionals del municipi; mai 

amb fins lucratius. L’organització es reserva el dret d’editar les obres per a la seva 

publicació. No es tornaran les fotografies als seus autors, pel que s’aconsella 

presentar còpies o duplicats. 

 

 



 

Característiques de les fotografies 

L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que: 

- Va ser feta a Vilobí d’Onyar i durant la Festa Major 2017. 

- Va ser feta pel participant i és una obra original seva. 

- No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, 

incendiari o difamatori. 

- L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i missatges que 

incompleixin les característiques anteriors, o que puguin ser ofensives contra 

persones, entitats o institucions. 

- L’organització queda exonerada, no fent-se responsable, respecte a 

l’incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de la 

propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, així com qualsevol responsabilitat 

que pogués derivar del compliment defectuós o incompliment per part dels 

participants del concurs de les bases presents. 

 

Premis 

S’estableix un únic premi consistent en una “videocàmera outdoor” o un article 

equivalent a aquesta. 

La fotografia premiada es publicarà al web i a la xarxa social facebook de l’Ajuntament 

de Vilobí d’Onyar. L’entrega del premi tindrà lloc el proper dijous 21 de setembre de 

2017 a les 17 h a les oficines municipals de l’Ajuntament. 

Condicions de participació 
El concurs és obert a totes les edats. 

 

Acceptació de les bases 

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com 

la submissió expressa a les decisions interpretatives que en realitzi el Jurat. 

L’enviament d’una imatge al concurs no ha d’infringir els drets de reproducció ni cap 

altre dret de tercers. 

Comitè organitzador i jurat 

El jurat estarà format per persones del municipi vinculades a la fotografia i un 

responsable de l’Ajuntament. La seva decisió serà inapel·lable. 


