
BASES DEL 1er CONCURS DE FOTOGRAFIES DE VILALLONGA DEL CAMP 

“25 ANYS DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU” 

 

El concurs de fotografies de Vilallonga del Camp que organitza l’Ajuntament,  és obert a la 

participació de qualsevol persona, aficionada o professional. El concurs manté la finalitat de 

“preservar la memòria del poble” per valorar i estimar el nostre entorn més immediat. 

TEMA    

“25 anys de la Festa Major d’Estiu”:  Imatges presses de les Festes Majors d’Estiu de Vilallonga 

del Camp des de l’any 1990 fins al 2015. 

PARTICIPANTS 

- Pot participar tothom que ho desitgi, sigui resident del poble o no, i sense límit d’edat.  

- Cada participant només pot presentar una fotografia. 

- El participant pot ser l’autor de la fotografia o ser-ne el propietari. 

- Les imatges no podran ser fotomuntatges.  

TERMINI DE PRESENTACIÓ  

De l’ 1 fins el 21 de setembre de 2015. 

FORMAT 

- PAPER: mida de la fotografia de 13x18 cm. 

- DIGITAL:  mida de la fotografia de 13x18 cm i resolució de 300ppp. 

PRESENTACIÓ 

Les fotografies podran ser presentades per: 

- Via presencial a les oficines de l’Ajuntament. 

- Via digital, enviament per correu electrònic concursdefotografia@vilallongadelcamp.cat 

IDENTIFICACIÓ  

Cada fotografia ha d’anar identificada amb les dades que s’emplenaran en el formulari adjunt, 

i que també trobareu a les oficines de l’Ajuntament en el moment de la presentació: 

- Dades del participant (nom i cognoms, adreça, població, telèfon...) 

- Dades de la fotografia ( nom i cognoms de l’autor, títol de la imatge, any i breu descripció) 

JURAT 

Les fotografies guanyadores seran escollides mitjançant votació popular.  

Les votacions es realitzaran en l’estand de l’Ajuntament durant la Fira d’Entitats i Comerç de 

Vilallonga del Camp 2015, on estaran exposades les fotografies dels participants. 

Els votants disposaran d’una butlleta que una vegada omplerta correctament es dipositarà en 

una urna. Només  es podrà emetre un vot per persona. 

LLIURAMENT DE PREMIS 

S’estableixen tres premis segons el nombre de vots: 

- 1R PREMI per a la fotografia més votada : 1 CÀMERA D’ACCIÓ 

- 2N PREMI per a la segona fotografia més votada: 1 ABONAMENT PER A L’ÒPERA EN DIRECTE 
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A LA SALA DE CINEMA DE VILALLONGA DEL CAMP TEMPORADA 2015/16 

- 3R PREMI per a la tercera fotografia més votada: 1 ABONAMENT PER AL CINEMA DE 

VILALLONGA DEL CAMP TEMPORADA 2015/16 

Entre els votants, es realitzarà un sorteig de 5 entrades dobles per al cinema de Vilallonga del 

Camp. 

DISPOSICIONS FINALS 

Les fotografies que no compleixin els requisits i condicions de les presents bases, seran 

desqualificades del concurs. 

CONDICIONS D’ÚS.  De la fotografia presentada se’n farà una còpia digital que es conservarà 

en l’Arxiu Municipal de Vilallonga del Camp per a formar part del fons digital de l’arxiu. La 

fotografia cedida solament serà utilitzada amb finalitats pedagògiques , culturals i sense ànim 

de lucre. En cas que la imatge fos sol·licitada a l’arxiu per un tercer, es demanarà al 

propietari/autor la seva autorització per escrit. 

ALTRES CONDICIONS.  En cap cas la imatge podrà ser ofensiva ni repercutir de forma negativa a 

cap persona que hi aparegui.  L’organització es reserva el dret de retirar o desqualificar 

aquelles imatges que es trobin en els supòsits anteriors. 

El participant haurà de ser autor/propietari de la imatge presentada, en cas contrari, serà 

responsable dels danys i perjudicis derivats de les reclamacions dels autors/propietaris 

originals. 

 

 

 

 

 

 

 


