
1. PARTICIPANTS
La inscripció és gratuïta i oberta a tothom. Pot presentar fotogra�es a concurs, 
qualsevol persona a�cionada o professional de la fotogra�a.

2. TEMA
Limitat a destacar qualsevol aspecte dels actes de cel.lebració de la festivitat de Sant 
Antoni Abat del dia 7 de Febrer de 2016.

3. OBRES
Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotogra�es amb Blanc i Negre, color o 
qualsevol altre tècnica. L’imatge fotogrà�ca serà de tamany lliure i les fotogra�es 
aniran enganxades en un suport rígid, foam (cartró-pluma) o paspartú, sempre i quan 
siguin suports rígids. Les mides dels suports han de ser de 30x40 cm.
Les obres que es presentin en qualsevol altre format i/o suport seran descartades.

4. IDENTIFICACIÓ
Les fotogra�es presentades al concurs es lliuraran dins un sobre, i en el dors de 
cadascuna es farà constar: tema, títol, nom i cognoms, adreça, població, telèfon de 
contacte, correu electrònic i signatura.

5. TRAMESES
Les obres es lliuraran al Servei de Cultura de l'Ajuntament, situat al Museu municipal, el 
qual donarà als participants un resguard acreditatiu de la seva presentació.   
Lloc: Museu municipal.  
Adreça: Plaça de l’Era, s/n
Horari: dijous i divendres de 18h a 20:30h. Dissabte d’ 11.00h a 14.00h. 
Si les obres s’envien per correu ordinari aleshores caldrà enviar-les a la següent adreça: 
Regidoria de Cultura, Concurs de Fotogra�a Centenari Sant Antoni c/ Camí de la 
Granja, s/n – 08130 Santa Perpètua de Mogoda.

6. DATES D’ADMISIÓ
La data de presentació de les fotogra�es serà de l’11 de febrer al 6 març de 2016 a les 
14.00h.

7. JURAT
El veredicte tindrà lloc el 19 de març al Centre Cívic del Vapor a les 12.00h i serà públic. 
Estarà format per tres persones vinculades al món de la fotogra�a, i que seran desig-
nades per la Junta de l’Asociació.
Donaran fe de l'acta del jurat el President i Secretària d'AFOVISP.
En la determinació del jurat es podrà preveure la designació de membres suplents. 

8. LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ
El lliurament de premis i l'acte d'inauguració de l'exposició es farà el diumenge 24 
d’abril de 2016 a les 12.00h a l’Espai 1 de la Granja Espai Cultural.
Hi haurà una selecció prèvia de les obres a exposar per part de l'organització, segons 
criteris de qualitat fotogrà�ca. S'intentarà acollir el major nombre possible d'obres en 
funció de la disponibilitat d'espai.
L'exposició romandrà oberta �ns el dia 12 de juny a l’Espai 1 de la Granja Espai Cultural. 
L'horari de l'exposició serà:  dijous i divendres de 18.00h a 20:30h i dissabte 11:00h a 
14.00h.

9. PREMIS I CATEGORIES
Cada participant podrà optar a un sol premi:
 1r PREMI  300€, diploma i obsequi comemoratiu del centenari
 2n PREMI 150€, diploma i obsequi comemoratiu del centenari
 3r PREMI 100€, diploma i obsequi comemoratiu del centenari

10. RETORN D'OBRES
No hi haurà un servei de devolució de les obres. Els autors que desitgin recollir les 
seves obres ho podran fer personalment a partir del dia 16 de juny al 2 de juliol.
Lloc: Museu municipal. 
Adreça: Plaça de l’Era, s/n
Horari: dijous i divendres de 18.00h a 20:30h i dissabte d’ 11.00h a 14.00h.
Les obres no premiades i que no siguin recollides en el termini establert, quedaran 
també en propietat de La Societat de Carreters de Sant Antoni Abat, que es reserva el 
dret a conservar-les en propietat, destruir-les o bé donar-les al fons patrimonial de el 
fons fotogrà�c de l’entitat.

13. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que els participants facilitin seran incorporades en un base de 
dades de La Societat de Carreters de Sant Antoni Abat. Podran ser utilitzades per 
remetre informació sobre les activitats relacionades amb els concursos i les 
exposicions de fotogra�a i activitats similars. Aquestes dades es tractaran 
con�dencialment i d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de manera que els usuaris podran accedir, recti�car i cancel·lar les seves 
dades així com exercitar el seu dret d'oposició dirigint-se a La Societat de Carreters de 
Sant Antoni Abat.
  
Els participants garanteixen que no existeixen drets a tercers de les fotogra�es 
presentades i es responsabilitzen de qualsevol reclamació per drets d'imatge o de 
propietat intel·lectual.  
Els autors de les obres premiades, continuaran  sent els titulars dels drets d’explotació 

de les mateixes per a qualsevol us futur. 
L’obtenció del premi comporta que l’organització  Societat de Carreters de Sant Antoni 
Abat te els drets de comunicació pública, reproducció, distribució i explotació de l’obra 
premiada en qualsevol suport, amb �nalitats relacionades amb el concurs de 
fotogra�a de Santa Perpètua.
La comissió organitzadora d'aquest concurs fotogrà�c tindrà cura de les obres i de la 
seva conservació, però no es fa responsable de qualsevol accident o incident que 
pogués malmetre-les. 
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les seves bases. 
L'organització es reserva el dret a resoldre qualsevol contingència no prevista en les 
bases. 
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