
BASES DEL 8è. CONCURS FOTOGRÀFIC JUVENIL TER-BRUGENT
Premi Sant Jordi 2022

MODALITAT I TEMÀTICA

La modalitat serà un concurs de fotografies penjades a Instagram amb temàtica lliure. Tot i
això si alguna persona no té compte d’Instagram, també podrà participar enviant només la
fotografia als mails indicats.

Un jurat valorarà la qualitat estètica, la tècnica i l’originalitat de la fotografia.

CONDICIONS PER PARTICIPAR

El concurs és obert a qualsevol persona jove que estigui empadronada a Amer, Anglès, la
Cellera de Ter i Sant Julià del Llor i Bonmatí i que tinguin entre 12 - 29 anys.

Per que la fotografia sigui vàlida pel concurs, cal penjar-la al compte propi d’Instagram,
etiquetar i/o citar el compte de l’Oficina Jove de la Selva (@oficinajovedelaselva), fer follow
al compte, posar el hastag #concursfotoTerBrugent2022 i posar un nom/títol a la fotografia.
També s’ha d’enviar la fotografia original per mail a abreva@selva.cat i/o tbaldiz@selva.cat.

Cada concursant només podrà presentar una sola fotografia. El fet de concursar pressuposa
la total acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

El fet de participar en aquest concurs fotogràfic no prohibeix la presentació del mateix treball
en altres concursos que es portin al llarg del 2022.

PREMI

Hi ha un únic premi per la fotografia guanyadora que consisteix en una targeta-regal
valorada en 100€ per comprar a l’Abacus.

Per obtenir el premi cal que l’autor/a de la fotografia sigui present en l’acte de lliurament dels
premis o bé que hi hagi una altra persona en representació seva. En cas contrari el premi
serà lliurat a l’autor/a següent amb més puntuació.

INSCRIPCIÓ

Per inscriure’s al concurs cal fer-ho mitjançant el següent formulari on-line:
https://docs.google.com/forms/d/15gQl8P5Pzchwd0SW7wWSjZWvtRPqHLDJ1XYlTe-06ls/pr
efill

TERMINI DE LLIURAMENT

El termini per penjar a Instagram les fotografies participants és el DIJOUS 7 d’abril a les
23:59h.
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VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS

El veredicte es farà públic el mateix dia del lliurament de premis que serà el dimecres 20
d’abril a les 18:30h  a Amer (lloc concret encara per determinar).

● El jurat està format per persones enteses en fotografia i imatge, els noms de les
quals es donaran a conèixer en el mateix acte d’entrega de premis. El jurat està
facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir. En qualsevol cas, el seu
veredicte serà sempre inapel·lable.

● El jurat declararà desert el concurs quan no hi hagi una participació mínima de 3
fotografies.

● L’organització resoldrà qualsevol aspecte que no estigui previst en aquestes bases.

● Totes les fotografies quedaran en propietat de l’organització per a poder-les exposar i
difondre en els butlletins municipals, webs o en el cartell del concurs d’anys
posteriors.

● El fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i dels drets i
obligacions que se’n deriven.

Organitza:

Amb el suport de :


