BASES
Concurs de fotografia a través de la xarxa social Instagram #OrdinoEsQuedaaCasa
OBJECTE
El departament de Cultura del Comú d’Ordino organitza un concurs
de fotografia anomenat “Ordino es queda a Casa” a la xarxa social
Instagram, obert a tots els residents d’Ordino. La iniciativa consisteix
en la publicació de fotografies que donin a conèixer com viuen els
ciutadans d’Ordino i quines activitats realitzen durant el confinament
marcat per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus
SARS-CoV-2.
Amb aquesta iniciativa es pretén col·laborar a fer més fàcil aquesta
situació, entretenint i divertint als ciutadans. Les fotografies hauran
d’estar fetes durant el confinament i hauran d’incloure elements que
descriguin les activitats realitzades a casa, amb una visió artística,
creativa i fins i tot amb un toc d’humor. Caldrà penjar les fotografies
a la xarxa social d’Instagram amb l’etiqueta #OrdinoEsQuedaaCasa.

FORMA DE PARTICIPACIO
1. Cada participant haurà de tenir un compte d’Instagram i seguir
el compte @ordinoesviu
2. Les fotografies hauran de mostrar les activitats que s’estan realitzant
a casa durant el confinament.
3. Cada participant haurà de publicar la fotografia mitjançant el

seu usuari a la xarxa amb l’etiqueta #OrdinoEsQuedaaCasa.
L’autor podrà incloure a la fotografia altres etiquetes.
4. Caldrà posar un títol i una breu descripció a la fotografia publicada.
5. Cada participant podrà pujar tantes fotografies com vulgui.
6. No es tindrà en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les
fotografies que hi participin.
7. Les fotografies premiades, passaran a ser propietat del Comú
d’Ordino.
8. Totes les fotografies podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells
o qualsevol suport de promoció del concurs, sempre citant l’autor.
L’organització podrà disposar de les obres presentades, amb la
finalitat de divulgar, sense ànim de lucre, el concurs i l’entitat.

TERMINI
1. El concurs s’iniciarà el dia 1 d’abril a les 00:00h i finalitzarà el dia
30 d’abril a les 23:59.
2. No s’admetran a concurs cap publicació fora de termini.

BASES
Concurs de fotografia a través de la xarxa social Instagram #OrdinoEsQuedaaCasa
CARACTERISTIQUES DE LES FOTOGRAFIES

JURAT

1. Les fotografies han d’estar fetes a casa i poden contenir filtres
i efectes.
2. L’autor serà la persona que publiqui la fotografia en el seu compte
d’Instagram.

El jurat estarà format per J. Luc Herbert, professor del Club foto
d’Ordino, Rosa Mujal, responsable de La Capsa, espais de creació,
la consellera de Cultura Eva Choy i la consellera de la minoria,
Sandra Tudó. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.
Els premiats rebran la notificació via Instagram.

3. Es valorarà l’originalitat i la mirada artística de la fotografia.

DISPOSICIO FINAL

4. El departament de cultura podrà rebutjar les fotografies i els missatges
inadequats o que siguin discriminatoris.

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes
bases.

PREMIS

Ordino, 27 de març de 2020

1. S’atorgaran tres premis a les millors fotografies.

1r premi:

un abonament anual al Club foto d’Ordino

2n premi:

un abonament anual a La Capsa

3r premi:

un abonament de 45 dies al Centre Esportiu d’Ordino

