Fins al 8 de setembre de 2020

Concurs
fotogràfic

BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC
L’objectiu d’aquest concurs és destacar a través de la fotografia els valors del Parc natural de la vall
de Sorteny. El concurs s’emmarca en el projecte POCTEFA FLORALAB de valoració de la flora pirinenca.
S’estableix una única categoria: flora de Sorteny.
Les fotografies s’han de realitzar a la vall de Sorteny. No s’accepten tractaments digitals ni fotografies derivades d’imatges obtingudes
amb dron. Cal respectar la normativa del Parc natural i queda prohibit arrencar qualsevol espècie per obtenir la foto.
PREMIS
1r premi: un sopar per a dues persones (begudes a part) al refugi guardat del Parc natural de la vall de Sorteny, tres mesos gratuïts
al Club Foto de La Capsa i un lot de productes del Parc format per una samarreta, una gorra i una tassa.
2n premi: una sortida guiada al Parc natural de la vall de Sorteny per a quatre persones i un lot de productes del Parc format
per una samarreta, una gorra i una tassa.
3r premi: un lot de productes del Parc format per una samarreta, una gorra i una tassa.
Els premis no són intercanviables i només es poden transferir a membres de la mateixa família.
CONDICIONS GENERALS DEL CONCURS
• Podrà participar en aquest concurs qualsevol professional o aficionat a la fotografia amb un màxim de dues imatges.
• La inscripció a aquest concurs és gratuïta.
• Els candidats hauran de presentar les seves fotografies abans del 8 de setembre del 2020. Les fotografies s’han d’enviar per correu
electrònic a l’adreça electrònica: cinvo@ordino.ad. Es requereix format digital JPEG amb la mínima compressió, sense cap marca
d’aigua ni cap identificació, amb una amplada i una alçada mínimes de 30cm x 24cm a 300dpi, respectivament, i el fitxer no pot
superar els 4MB.

• Cal adjuntar al correu electrònic un arxiu en format Word o PDF indicant les dades següents:
- Títol de la fotografia
- Lloc on s’ha fet la fotografia. Cal precisar la zona: Pla de Sorteny, Estanyó, Forn, Cebes/Serrera, Quer...
- Nom i cognoms de l’autor/a
- Poble de residència i codi postal
- Telèfon de contacte
- Adreça de correu electrònic de contacte
• Les fotografies hauran de ser inèdites, és a dir no haver estat mai premiades ni presentades en cap altre concurs nacional o
internacional. No s’acceptaran fotografies de plantes collides. Cal respectar l’entorn al moment de fotografiar i evitar aixafar la
vegetació o destorbar la tranquil·litat dels animals.
• Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en
conseqüència, tenir-ne els drets d’autor i d’imatge. Així mateix, l’organització es desentén de qualsevol conflicte de publicació de
l’obra.
• El veredicte del jurat es farà públic el 22 de setembre del 2020 a la Casa de la Muntanya, a les 19.00 h.
El veredicte del jurat és inapel·lable.
• El jurat estarà format pels membres següents :
Dos membres del consell del Comú d’Ordino
Sergi Riba - cap del Departament d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat
Cristina Ariño - Cap del servei de Turisme
Elena Sánchez - tècnica del Departament de Comunicació
Jean Luc Herbert - responsable del Club Foto a La Capsa
• El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, especialment la facultat —si ho
consideren justificat— de declarar desert qualsevol premi.
• Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis mitjançant un correu electrònic i/o per via telefònica.

• En cas de resultar guanyador/a, es demanarà la imatge en alta definició per poder ser impresa en la màxima qualitat.
• Les persones guanyadores d’aquest concurs cedeixen, gratuïtament i amb caràcter de no exclusivitat, els drets patrimonials de la
propietat intel·lectual sobre les fotografies premiades a favor del comú per a la seva explotació en qualsevol format o suport, per
qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o coneguda en l’actualitat. La cessió esmentada es fa a l’efecte de la seva
explotació, no lucrativa i dirigida a la realització d’accions i/o actuacions relacionades amb la promoció del Parc natural de la vall
de Sorteny i de la parròquia d’Ordino. La cessió dels drets esmentats s’atorga per a l’àmbit territorial universal, inclosa l’explotació
a internet i a les xarxes socials.
• El lliurament de premis es farà el mateix dia 22 de setembre.
• Les fotografies premiades es publicaran en una galeria d’imatges al web del Parc natural de la vall de Sorteny, al butlletí Ordino es
viu, així com a les xarxes socials del Comú i a l’exposició itinerant del projecte POCTEFA FLORALAB. A totes les fotografies que es
publiquin hi constarà el nom de l’autor/a. Si algun concursant no vol que la seva fotografia aparegui a la galeria d’imatges, cal que
ho notifiqui enviant un correu electrònic a l’adreça següent: premsa@ordino.ad.
• La participació al concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases. Així mateix, els concursants accepten ser desqualificats, si
durant el concurs o inclús després de notificar els premiats, es té coneixement que s’han incomplert aquestes bases.

D’acord amb la Llei 15/2003 de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals
seran recollides, incorporades i tractades al fitxer informatitzat del Comú d’Ordino, titular i responsable del mateix, que prendrà les mesures necessàries
per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. El titular podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, sempre que la
legislació vigent no disposi el contrari, a l’adreça de correu electrònic agrimediambient@ordino.ad o bé directament al Departament d’Agricultura,
Medi Ambient i Sostenibilitat del Comú d’Ordino.
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