
 
 

BASES CONCURS PESSEBRES 2020-2021 
Vilobí d’Onyar 

 
MODALITAT 
Fins a 3 imatges digitalitzades del mateix pessebre, a color o en blanc i negre. 
 
OBRES 
Es podrà presentar al concurs qualsevol entitat, establiment comercial, veí o 
veïna del municipi que tingui un pessebre. No es poden presentar pessebres 
aliens. Es podran presentar al concurs tot tipus de pessebres, on es tindrà en 
compte l’originalitat, el valor artístic i els detalls. Els pessebres que es presentin 
a aquest concurs s’hauran d’ajustar a les mínimes normes de tradició popular. 
 
PROPIETAT DE LES OBRES 
Les fotografies presentades al concurs passaran a formar part de l’arxiu 
fotogràfic de l’Ajuntament i podran ser utilitzades per 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. 
 
JURAT 
El jurat estarà format pel regidor de cultura, el tècnic de cultura i una tercera 
persona entesa en la matèria. El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol 
circumstància no descrita en aquestes bases i el seu veredicte serà inapel·lable. 
Alhora, es reserva el dret de visitar els pessebres participants. 
 
TERMINI 
Les obres es podran presentar fins el 31 de desembre de 2020 a les oficines 
municipals de l’Ajuntament o a ajuntament@vilobidonyar.cat. 
 
IDENTIFICACIÓ I PRESENTACIÓ 
Per tal de garantir l’anonimat de les obres en el moment de triar els guanyadors, 
no podrà figurar cap dada identificativa de l’autor/a (nom, cognoms, etc.) a les 
fotografies facilitades. Caldrà entrar un document a part amb les dades 
d’identificació de l’autor o autora que serviran per identificar-lo un cop triada 
l’obra guanyadora. 
 
FORMAT 
Les obres s’hauran de presentar en suport paper, CD, USB o a través de correu 
electrònic amb l’arxiu en format JPEG, JPG, PNG o TIFF amb bona resolució. 
 
PREMI 
Els tres primers premis rebran obsequis relacionats amb el món del pessebre. 
 
La participació comporta la total acceptació d’aquestes bases 


