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BASES DEL CONCURS:

1. Obert a qualsevol persona de 0 a 99 anys.
2. Les fotografies poden estar fetes amb qualsevol procediment tècnic i mitjà: càmera
convencional, telèfon mòbil o d’altres.
3. El tema del concurs és: “La Llacuna, poble viu”. Volem que els participants expliquin, a
través de les seves fotografies, que significa per a ells aquesta frase, captant aquell instant que
millor ho representi.
4. Cada participant pot presentar un total de 2 fotografies.
5. Per raons de valoració, les fotografies han de ser de mides aproximades de 15x20cm. Es
recomana que siguin fotografies naturals i realistes (en color, b/n o sèpia), tot i que també
s’accepten fotografies retocades. No poden ser fotografies panoràmiques, ni diapositives, ni
tampoc sèries.
6. Les fotografies que no compleixin els requisits esmentats seran desqualificades.
7. Les fotografies es presentaran enviant-les a foto@lallacunaonline.cat. Han de ser en format jpg
i una resolució mínima de 2500 píxels d’amplada, el seu pes màxim ha de ser de 6MB. Cal
acompanyar-les d’un títol.
8. Data límit de presentació: 23 d’octubre de 2011, a les 12 de la nit. Resolució concurs: 6 de
novembre de 2011.
9. Els premis seran:
1er Premi: Pack de material valorat en 80€.
2on Premi: Pack de material valorat en 40€.
3er Premi: Pack de material valorat en 20€.
A més a més, hi haurà menció especial, a càrrec dels diferents col·laboradors, per alguns
dels treballs presentats. Els autors amb menció especial rebran un obsequi.
10. Els premis generals seran atorgats per un jurat escollit pels administradors de LaLlacunaOnline.
Les mencions especials seran atorgades pels diferents establiments i empreses col·laboradores.
11. Totes les fotografies enviades, cediran a La LlacunaOnline el dret a reproduir-les i utilitzar-les
pels mitjans que consideri, i sempre es mantindrà l’autoria de les fotografies per part del
fotògraf. En el cas de la menció a càrrec d’un col·laborador, l’autor en cedirà els drets d’ús i de
reproducció mantenint-ne l’autoria.
12. Qualsevol incidència derivada d’aquestes normes serà tractada conjuntament pels organitzadors
i el jurat del concurs.
13. El sol fet de participar significa l’acceptació d’aquestes bases. LaLlacunaOnline es reserva el
dret de modificar aquestes bases i comunicar-ho als participants.

