
 
 
Estàs a punt de marxar de vacances? Sigui lluny o a prop, no  t'oblidis  de  portar  la  càmera  per  captar  

moments divertits, paisatges curiosos, fotos insòlites, vídeos increïbles... I participa al concurs fotogràfic 

que et proposem! Mira't les bases i envia'ns les teves fotos i vídeos quan tornis de vacances!   

 
BASES DEL CONCURS "ESTIU INSÒLIT" 2012 
 

1. Poden participar al concurs les persones de 15 a 30 anys.  

 

2. La temàtica del concurs és: "Imatges insòlites i divertides de viatges i altres activitats relacionades 

amb l'estiu".  

 

3. El concurs consta de dues categories: fotografia i audiovisual. Es poden presentar un màxim de 

dues peces per categoria i participant.   

 

4. El concurs és totalment virtual. Els treballs fotogràfics es lliuren a l'adreça electrònica 

lloro@joves.prat.cat i  les obres audiovisuals es pengen a qualsevol portal com youtube o vimeo 

enviant-nos el link.  Totes les obres han d'anar acompanyades de les següents dades: nom de l'obra, 

nom i cognoms de l'autor/a, data de naixement, mail i telèfon de contacte.   

 

5. Les fotografies i vídeos han de tenir format electrònic, independentment de la manera en què van 

ser capturades.  

 

6. Les obres s'han de lliurar de l'3 al 23 de setembre de 2012. 

 

7. Les obres s'exposaran en format virtual, de l 24 de setembre al 9 d'octubre,  a través del portal 

Flickr de Joves.Prat,  sent visualitzades a través del mateix portal , de la nostra pàgina de facebook i 

www.joves.prat.cat  

 

8. El jurat estarà format per membres de l'Agrupació Fotogràfica Prat, un membre d'Amics de l'Art, 

un/a jove fotògraf pratenc/a i un/a jove creador/a audiovisual pratenc .  

 

9. El veredicte es farà públic el dimecres 10 d'octubre a les  20h a través de les diferents plataformes 

electròniques de Joves.Prat : www.joves.prat.cat ,  Facebook, twitter a través de www.elprat.cat .  

 

10. Els  premis  seran  tres  : 

PREMI CATEGORIA FOTOGRÀFICA: 100 euros + Taller a escollir de l'oferta formativa de ciutat 
PREMI CATEGORIA AUDIOVISUAL: 100 euros + Taller a escollir de l'oferta formativa de ciutat 
PREMI "T'HO HAS CURRAT":  La fotografia que tingui més vots "m'agrada" al nostre facebook,   50€ 
+ Taller a escollir de l'oferta formativa de ciutat 
 
11. Les millors fotografies seran exposades del 15 al 31 d'octubre al vestíbul de la Biblioteca Municipal 

Antonio Martin 

 

12. La participació en el concurs implica l'acceptació per part de l'autor de que les fotografies i obres 

audivisuals enviades seran incloses en els arxius del Lloro, de manera que es puguin utilitzar en 

exposicions físiques o digitals. De la mateixa manera, podran ser utilitzades sense ànim de lucre en 

publicacions futures. L'organització pressuposa que l'autor té l'autorització i/o permís de les 

persones que apareixen en els treballs presentats, de manera que recaurà en l'autor tota 

responsabilitat relacionada amb el dret a la intimitat.  

 

12. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes i cadascuna de les bases del mateix.  

 

El Prat de Llobregat, 13 de juny de 2012 


