CONCURS DE FOTOGRAFIA
A TRAVÉS D'INSTAGRAM

Aquest any hem pensat a fer un canvi en el concurs de fotografia de la Festa Major i fer-lo a
través d'Instagram en comptes de fotografies impreses.

BASES DEL CONCURS

1. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Pot participar en aquest concurs tothom que vulgui presentar alguna imatge de la categoria
Vallfogona o de la categoria lliure. La participació és lliure i gratuïta. Les fotografies han de
ser inèdites i de creació pròpia. Les persones participants es responsabilitzaran que no hi
hagi drets de terceres persones i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o
plagi. Qualsevol fotografia que no compleixi aquests requisits serà exclosa del concurs.

2. PRESENTACIÓ DE LES OBRES
Per participar al concurs cal penjar les fotografies a Instagram abans del 20 d'agost de 2018.
Cada fotografia haurà de portar un títol i el hashtag #instavallfu18. S’acceptaran retocs
fotogràfics (filtres d’Instagram) però no s’acceptaran fotomuntatges. Les persones
participants hauran de seguir l’Instagram d' @instavallfu i mencionar-lo o etiquetar-lo a les
fotografies quan les pengin a Instagram. Cada persona pot publicar a Instagram tantes fotos
com vulgui.
Es poden presentar fotos relacionades amb Vallfogona (on caldrà que a la foto es vegi
clarament que està feta al poble o als seus voltants) i també de tema lliure. A cada foto
penjada cal especificar a quina categoria participa posant el hashtag #temavallfogona o
#temalliure.

3. VOTACIONS DE LES FOTOGRAFIES
Hi haurà un jurat que serà l'encarregat de decidir les fotografies guanyadores. S'otorgaran
tres premis per a cada categoria que podran publicar-se al calendari del 2019 de Vallfogona.
Els premis es lliuraran dins de les activitats de la festa major, el dissabte 25 d’agost a les
18h al Centre Cívic de la zona esportiva municipal. Els premis constaran de diversos
productes vallfogonins.

4. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
S'exposaran totes les fotografies presentades al centre cívic, en format digital, a través
d'una pantalla de televisió.

5. PROPIETAT DE LES OBRES
La propietat intel•lectual de les obres presentades és de l’autor/a. Amb la seva presentació,
l’autor/a autoritza a l’Ajuntament de Vallfogona a l’ús i/o edició de les fotografies
mitjançant diversos formats i plataformes sempre i quan no tinguin finalitat comercial i vagin
adreçades a la promoció i difusió de les activitats del poble. Una selecció formarà part del
calendari del 2019 de Vallfogona que fan les entitats. L’Ajuntament de Vallfogona es
compromet a fer constar l’autoria de les obres si en fa ús.

