BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA
DEL LLIBRE D’ITINERARIS PEL RODAL
Tema:
El Rodal de Sabadell (en tots els seus aspectes).
Motiu:
Fotografies per il·lustrar un nou llibre d’itineraris del Rodal de Sabadell,
que està preparant la UES.
Punts d’interès del Rodal a fotografiar que inclourà el nou llibre:
Qualsevol punt d’interès del Rodal de Sabadell dins de l’àmbit geogràfic
del mapa digital del rodal.
Trobeu-los a : https://natura.ues.cat/ca/descobreix-el-rodal-de-sabadell
Participants:
Podran prendre-hi part tots els socis/es de la
Unió Excursionista de Sabadell.
La inscripció en aquest concurs és gratuïta.
Obres:
Un màxim de dues fotografies per soci/a participant.
Presentació:
Les fotografies s’hauran de presentar en format JPG.
Cada imatge ha de tenir un títol indicatiu del lloc on va ser presa i la data.
La participació és anònima, de tal manera, que les fotografies
no podran tenir marques d’aigua ni signatures que
permetin identificar l’autor.
De les fotografies seleccionades se’n podrà demanar
el fitxer original amb màxima resolució.
Enviament a:
Les obres s’enviaran al correu electrònic següent: concursfoto@ues.cat
utilitzant qualsevol sistema per no perdre qualitat.
Identificació:
Es farà constar el nom i cognoms, adreça, e-mail, telèfon.

Calendari:
Termini d’admissió: 31 de maig 2022
El veredicte es comunicarà el 30 de juny 2022
Jurat:
Estarà format per components de la Secció de Foto Vídeo de
la UES i de la pròpia Junta.
Distincions:
D'entre les fotografies presentades s'efectuarà una selecció per escollir
aquelles que seran publicades al nou llibre d’itineraris pel Rodal de
Sabadell que la UES està preparant. Destinant la que s'estimi convenient
en sentit vertical, a la portada.
Notes:
Els participants autoritzen la utilització de les obres presentades,
sempre indicant el nom de l'autor.
Els participants es responsabilitzen de la no existència de drets de
tercers, així com de qualsevol altre reclamació per drets d’imatge.
El fet de participar en aquest concurs pressuposa la total acceptació de
les presents bases.
Qualsevol imprevist serà estudiat i resolt pels organitzadors.

