BASES

El concurs de fotografia 15 ANYS DE CATIFES D’ART EFÍMER
que organitza la Federació Catalana de Catifaires és obert a
la participació de qualsevol persona, aficionada o professional. El concurs té la finalitat de “mostrar la participació, el
treball i el resultat artístic d’aquestes obres d’art efímer que
engalanen els carrers al món” per posar en valor i estimar
aquest art participatiu i poder-lo preservar.
PARTICIPACIÓ:
S’estableix una categoria:
- Públic en general, persones aficionades o professionals
TEMÀTICA:
El tema és: 15 ANYS DE CATIFES D’ART EFÍMER
OBRES PRESENTADES:
Les imatges que es presentin poden ser capturades mitjançant càmera digital o dispositiu mòbil i s’admetrà qualsevol tractament digital.
Les fotografies han de ser realitzades dins l’àmbit de la creació, visualització o desfeta de les catifes d’art efímer.
Es limita a un màxim de quatre les fotografies per autor.
Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat
mai presentades ni premiades en cap altre concurs
Les imatges han de ser en format JPG amb un màxim de
1024 en sentit horitzontal i 768 píxels en sentit vertical,
amb una resolució de 72 dpi. (en cas de premi es demanarà
una versió de 300 dpi) i sense cap mena de signatura o
marc.
INSCRIPCIÓ I TERMINI
La inscripció en aquest concurs és gratuïta.
Les fotografies han d’adreçar-se mitjançant correu electrònic
a l’adreça federaciodecatifaires@gmail.com
acompanyades del formulari:
Participació al Concurs fotogràfic 15 ANYS DE CATIFES
D’ART EFÍMER
(un formulari per a cada fotografia presentada al concurs)
indicant les dades següents:
- Títol de la fotografia
- Lloc de presa de la fotografia (indret, any i municipi)
- Nom i cognoms de l’autor/a
- Municipi de residència
- Telèfon de contacte
- Adreça electrònica de contacte
PROTECCIÓ DE DADES:
En el cas dels menors de 14 anys, la seva inscripció haurà
de ser feta pels seus pares o tutors (un d’ells) que donaran
el consentiment per al tractament de les dades dels menors, identificatives i de contacte de l’autor de la fotografia
i de la seva pròpia imatge que podrà ser utilitzada per a la
difusió de l’activitat i/o la publicació dels guanyadors en
diferents mitjans, entre ells la pàgina web de la Federació.
Les dades recollides en el decurs del concurs (d’inscripció
a través del formulari i imatges dels participants i guanyadors) s’incorporaran al fitxer <USUARIS> de la Federació de
Catifaires de Catalunya i s’utilitzaran exclusivament per a la
gestió de la inscripció, participació i difusió del concurs, així
com per contactar amb els guanyadors i lliurar-los-en el premi. Cal recordar que donades les característiques dels llocs
on es publiquen les imatges i dades relacionades poden
restar visibles de manera indefinida

No obstant això en qualsevol moment es podran exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, per escrit adjuntant còpia del
document d’identitat que l’identifiqui, a l’adreça:
Federació Catalana d’Entitats Catifaires
C. de Joan Miró 7 - 8140 Caldes de Montbui, o al correu
electrònic: federaciodecatifaires@gmail.com
El termini de presentació de les obres és fins les 23:55
hores del 6 de desembre de 2020. La Federació es reserva
el dret d’ampliar aquest termini.
Periòdicament les fotografies s’incorporaran al Facebook de
la Federació: www.facebook.com/Federaci%C3%B3-Catalana-dEntitats-Catifaires-318631715168578/
Els visitants podran marcar-les “m’agrada” i el resultat de
la votació mitjançant Facebook determinarà el Premi del
públic.
Exempció de responsabilitat de Facebook i Instagram: Les
xarxes socials Facebook i Instagram estan exemptes de
tota responsabilitat en relació a la promoció i la participació
dels usuaris en aquest concurs. Facebook i Instagram no
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquesta
promoció.
PREMIS:
1r premi: Diploma i 150€
2n prem: Diploma i 100€
El jurat estarà format per membres de la Federació Catalana
de Catifaires i professionals de la fotografia.
La decisió del jurat serà inapel·lable, els premis poden quedar deserts.
El veredicte del jurat es farà públic la segona quinzena de
desembre amb convocatòria dels mitjans de comunicació i
en acte obert al públic i concursants.
Totes les fotografies presentades podran formar part d’un
dossier d’explicació i promoció de l’Art efímer.
El lliurament de premis tindrà lloc al Casino de Caldes, C/
del Forn, 15 de Caldes de Montbui en data a concretar.
PROPIETAT DE LES FOTOGRAFIES:
Els autors de les fotografies mantindran la possessió dels
drets d’autor.
Les fotografies podran ser utilitzades per la Federació Catalana de Catifaires, per a la seva publicació i reproducció
en qualsevol mitjà propi o del qual participa i de manera
indefinida, sempre amb la indicació al peu de la fotografia
del nom de l’autor o l’autora, a no ser que l’autor o autora
explicitin el contrari.
Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets
de tercers i de tota reclamació per drets d’imatge.
La resta de fotografies romandran a la web, al Instagram i al
facebook si l’autor no sol·licita la seva retirada expressa.
La Federació Catalana de Catifaires no assumeix cap responsabilitat per qualsevol error, omissió, interrupció, eliminació, defecte, retard en l’operació o transmissió, errada en
les comunicacions, robatori o destrucció o accés no autoritzat, o alteració d’inscripcions.
La Federació Catalana de Catifaireses reserva el dret, segons els seu criteri de cancel·lar, acabar, modificar o suspendre el concurs de fotografia.
La participació en el concurs suposa la total acceptació
d’aquestes bases.

