
· BASES  CONCURS  DE  FOTOGRAFIA  25N  

Dins del marc del programa d'activitats realitzades amb motiu del dia 25N per a la No
violència  contra  les  dones,  Joventut  proposa un concurs  de fotografia  on  la  temàtica
envolta  el  25N,  amb la  finalitat  de  promoure  la  participació  juvenil  a  través d'accions
orientades a evitar o reduir la incidència de la violència masclista.

Aquest concurs es regeix per les següents bases:

1.Participació

Podran participar joves d’edats compreses entre els 12 i els 30 anys (ambdues incloses).
Hi ha dues categories de participació:

- Joves de 12 ( cursant 1r ESO ) a 17
- Joves de 18 a 30

Es comptabilitzarà l’edat dels participants el  dia d’inici  del  període d’enviament de les
fotografies.

2.Premis:

El premi a la millor fotografia serà una càmera instantània Polaroid mini 9, més el llibre
Feminisme de butxaca de la Bel Olid.

Només podrà ser premiada una fotografia per participant

Forma de participació:

Cada  participant  ha  d'enviar  la  fotografia  per  correu  electrònic  a  través  de
espai.jove@palamos.cat,  especificant  en  l’assumpte  “Participació  en  el  concurs  de
fotografia 25N. 
Es  pot  enviar  més  d’una  fotografia  per  persona.  Totes  les  fotografies  hauran  de  ser
originals  i  inèdites  per  la  persona  que  participa.  

5. Terminis:

El termini per enviar les fotografies serà fins el dia 16 de novembre. Les fotografies que
s’enviïn fora d’aquest termini no participaran en el concurs.



7. Documentació i annexes:

Els participants han d’incloure al correu electrònic en el qual presenten la seva obra les 
següents dades:
- Pseudonim
- Nom i cognom 
- Núm. de DNI o document que l’acrediti
- Data de naixement
- Adreça de correu electrònic
- Telèfon de contacte
- Títol de les fotografies
- Breu explicació de la relació amb la temàtica del concurs

8. Preselecció i jurat

El jurat prèviament designat per l’Ajuntament, format per dues professionals relacionades
amb  la  temàtica  del  concurs  valorarà  les  obres  presentades  i  designarà  les  dues
fotografies guanyadores.

El jurat pot decidir, si així ho consideren, no atorgar cap persona guanyadora i que el
concurs quedi desert. 

A través del e-mail, s’informarà a la persona guanyadora on facilitarà la fotografia original,
nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte. 

Des  de  les  Galeries  Carme,  s'exposaran  una  selecció  de  les  20  millors  fotografies
presentades.

9. Informació adiconal

La participació al concurs fotogràfic implica l’acceptació plena de les bases i del veredicte
del jurat, a més de l’autorització per exposar, reproduir, distribuir i comunicar públicament
les fotografies amb la finalitat promocional. 

Per tant, si s’accepten les bases, les persones participants es comprometen a respectar
els drets i obligacions, les disposicions legals vinculades al concurs i les condicions legals.


