
 

 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA RONDA VALLESANA 
7a edició - 2021 
 

TEMA: 41a Ronda Vallesana. Les fotografies hauran de ser fetes durant el recorregut 
de la Ronda Vallesana. Que enguany se celebrarà el 3 d’octubre de 2021 i transcorrerà 
per Cerdanyola i el Parc Natural de Collserola. 

PARTICIPANTS: Hi poden prendre part tots els inscrits a la 41a edició de la Ronda 
Vallesana, que tindrà lloc el 3 d’octubre de 2021. Els membres de l’organització de la 
Ronda també hi poden participar, però no tindran opció a premi. 

FOTOGRAFIES: Es pot presentar un màxim de dues fotografies per participant.  

Les fotografies que puguin vulnerar drets personals o que puguin resultar ofensives, 
seran desqualificades. Així mateix, l’organització es reserva el dret de desqualificar les 
fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri.  

Els participants, pel fet de participar en aquest concurs, es declaren autors de les 
seves obres i són els responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin 
derivar per reclamacions. 

ENVIAMENT DE LES FOTOGRAFIES: Les fotografies s’han d’enviar per correu 
electrònic a l’adreça rondavallesana@ues.cat. El dia límit per l’enviament de 
fotografies serà  el 13 d’octubre de 2021 a les 23.59h. En l’enviament cal fer constar 
el nom de l’autor i telèfon mòbil de contacte.  

FORMAT: Lliure i s’accepta format vertical i horitzontal. Les fotografies han d’estar 
fetes al màxim de qualitat possible i màxim possible de píxels.  

JURAT: Estarà  format  per  membres de la Secció de fotografia de la UES. El jurat 
seleccionarà 10 fotografies finalistes de les quals en sortiran les 3 guanyadores. 

VERDICTE: El veredicte del jurat es donarà a conèixer públicament el 10 de novembre 
de 2021. Prèviament es comunicarà el veredicte als 10 finalistes i premiats per correu 
electrònic. 

EXPOSICIÓ FOTOGRAFIES: Totes les fotografies rebudes s’exposaran en una galeria 
virtual, que es publicarà a ues.cat/ronda-vallesana a partir del 14/10/2021.  

Les deu fotografies finalistes seran impreses i exposades l’entrada de la UES a partir 
del 10 de novembre de 2021. 



La impressió de les fotografies anirà a càrrec de la comissió organitzadora. 

LLIURAMENT DE PREMIS: Tindrà lloc el dijous 11 de novembre de 2021, a 2/4 de 8 
del vespre, a la seu de la UES. Es lliuraran 3 premis corresponents al 1r, 2n i 3r 
classificat.   

PREMIS: El premi per als 3 primers classificats serà una inscripció gratuïta per a la 
Ronda Vallesana de 2022. 

DRETS DE LES FOTOGRAFIES: Les fotografies són propietat dels autors/es, però els 
participants autoritzen als organitzadors a publicar les fotos en la galeria virtual, a fer 
impressió fotogràfica en cas de ser una de les 10 fotografies finalistes i a fer-ne difusió 
per xarxes socials si s’escau. El fet de participar en el Concurs de fotografia de la Ronda 
Vallesana comporta l’acceptació d’aquestes bases. 

 

 

  



 


