Bases del concurs de FOTOGRAFIA: “FOTO NET@ 2013”
1.- Participants: Podran participar joves que tinguen entre 12 i 35 anys (ambdós inclosos) presentant fotos
pròpies. L'edat es comprovarà mitjançat la presentació d'una fotocòpia del DNI, a petició de l'organització del
concurs. No es podran presentar al concurs els guanyadors/es de les edicions anteriors.
2.- Descripció i presentació: La temàtica del concurs: “Els espais on es realitzen les accions de la
campanya horta neta i la sensibilització mediambiental que tracta de produir aquesta campanya”. S'hi
valorarà el caràcter innovador i creatiu de la tècnica utilitzada, així com la naturalesa creativa i original a l’hora
de plantejar el missatge mediambiental que arreplega la fotografia.
3.- Procediment de participació i selecció: Per participar en el concurs, cal enviar un màxim de 3 fotografies
per participant, en format digital JPG o similar, i en una mida proporcional a 1024*768 píxels i un pes de l'arxiu
inferior a 3MB per fotografia. Cal enviar un únic correu a l'adreça: fotoneta@joves.net. Al cos del missatge
s'hauran d'incloure les dades personals (nom, cognoms, data de naixement, DNI/NIE, telèfon de contacte i
població de residència). Cada fotografia tindrà un títol o lema clarament identificatiu i, un breu resum o explicació
que relacione la foto amb la temàtica del concurs. L’organització podrà revisar i descartar les imatges que no
tinguen relació amb la temàtica, que no reunisquen un mínim de qualitat o que puguen resultar de mal gust o
ofensives. Totes les fotos seleccionades es pujaran a una galeria fotogràfica accessible des del web de la
campanya. La foto guanyadora s'anunciarà en el web de la campanya i en altres mitjans de comunicació, a partir
del dia 5 de juny de 2013, en un acte que se comunicarà prèviament. El Consorci es reserva la possibilitat
d'organitzar una exposició amb totes o part de les fotografies presentades al concurs
4.- Premi: El premi consisteix en una bicicleta plegable, valorada en uns 300€, que s'arreplegarà en el dia i a
l'hora que es comunicarà a la persona guanyadora.
5.- Termini de presentació al concurs: El termini per a la presentació al concurs finalitzarà el dia 31 de maig
de 2013.
6.- Condicions de cessió:
La participació en el concurs suposa que totes les fotos se cedeixen sota les condicions d’una llicència lliure:
Reconeixement i Compartir Igual 3.0 de Creative Commons, CC-BY-SA-3.0. El Consorci Xarxa Joves.net es
compromet a indicar el nom de l’autor/a cada vegada que en faça ús de les fotografies.
6.- Cessió i autorització de drets:
La participació en el concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i
d'imatge sobre les fotografies enviades, de forma que el participant cedeix al Consorci Xarxa Joves.net sense
caràcter exclusiu, amb facultat de cessió a tercers, els drets d’explotació d'imatge que poden correspondre-li o
derivar de les fotografies enviades per a participar en el concurs. El Consorci Xarxa Joves.net es compromet a
indicar el nom de l’autor/a cada vegada que es faça ús de les fotografies.
7.- Protecció de dades: Les persones que participen en el concurs accepten i donen el seu consentiment
perquè les dades sol·licitades per a participar en el concurs s'incorporen a un fitxer automatitzat titularitat del
Consorci Xarxa Joves.net, quant al desenvolupament del concurs i futures comunicacions, i podran accedir-hi en
qualsevol moment per modificar o esborrar qualsevol dada o el total d'aquestes, d’acord amb la Llei Orgànica
sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
8.- Exoneració de responsabilitat: El Consorci Xarxa Joves.net queda exonerat i no es fa responsable de
l'incompliment, per part de la persona participant, de qualsevol garantia en matèria de drets de propietat
intel·lectual, així com de qualsevol responsabilitat que puga derivar-se de l'incompliment o del compliment
defectuós de les presents bases per part de les persones que participen en el concurs.
9.- Jurat del concurs: El jurat estarà format per especialistes en fotografia, técnics de joventut dels Ajuntaments
integrants del Consorci i la persona guanyadora de la última edició del concurs FotoNeta, en un número entre 6 i
10 persones
9.- Base última : Totes les persones que decidisquen participar en aquest concurs s'obliguen a acceptar i a
complir aquestes bases, i l'organització resoldrà les qüestions no s'hi preveuen.

www.joves.net/hortaneta

