MANLLEU LA PRIMAVERA (EN)CANTADA 2018

5è. CONCURS FOTOGRÀFIC PARAL·LEL AL CONCURS
FLORAL DE BALCONS i FINESTRES
BASES
PRIMER:

OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases és establir les condicions de participació i concessió de premis del Concurs
fotogràfic paral·lel al concurs floral de balcons i finestres a la ciutat de Manlleu.

SEGON:

TEMA i DESTINATARIS

Fotografies dels balcons i finestres participants en el 5è Concurs floral de balcons i finestres de La Primavera
(en)cantada.
Aquest concurs està obert a tothom.

TERCER:

LLOC i TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

La inscripció al concurs és gratuïta i es podrà formalitzar personalment a l’Àrea de Serveis a les Persones i
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu o bé a través del telèfon 93 851 50 22, en l’horari d’atenció
al públic de 9 a 14h o bé per correu electrònic participa@manlleu.cat, del 5 al 12 d’abril, ambdós inclosos.
Les dades bàsiques per fer la inscripció són: nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic.

QUART:

PRESENTACIÓ i DATES

Les obres s’han de presentar en format digital, enviant-les a l’adreça de correu electrònic:
balconsengalanats@gmail.com, juntament amb les dades de la fotografia:
Adreça: carrer i número del balcó o finestra.
Autor : nom i cognoms, telèfon i correu electrònic.
I, si es vol, el títol de la fotografia.
o bé a Instagram amb el "hashtag": #balconsmn18
Cada participant pot presentar un màxim de 5 fotografies dels balcons i finestres.
Divendres 13 d’abril l’Ajuntament de Manlleu enviarà per correu electrònic als participants del concurs
fotogràfic les adreces dels balcons i finestres que participen al Concurs.
Les fotografies es podran fer des del dissabte 14 d’abril fins el dijous 19 d’abril, dates que els balons i finestres
estaran tots decorats i es podran enviar a l’adreça del correu electrònic fins el mateix dijous 19 d’abril a les
12 de la nit.

CINQUÈ:

JURAT

L’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu és qui designa els
membres del jurat i estarà format per membres del Grup Fotogràfic de Manlleu.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.

SISÈ:

PREMIS

1r Premi:
2n premi:

Dinar o sopar per a dues persones en un restaurant de Manlleu
Panera amb productes d’establiments de Manlleu

SETÈ:

LLIURAMENT DE PREMIS

Els guanyadors seran avisats abans del lliurament dels premis mitjançant una trucada telefònica i/o un correu
electrònic.
El lliurament dels premis serà el 20 d’abril a les 18:45h a la Plaça Dalt Vila, davant de la casa de cultura de
Can Puget, coincidint amb el Manlleu Porta Cua.
El fet de participar en aquest concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases.

VUITÈ:

DRETS

El Grup Fotogràfic Manlleu o l’Ajuntament de Manlleu no farà ús de les fotografies presentades sota cap
circumstància a excepció de l’exhibició de les imatges presentades sota l’estricte criteri d’il·lustrar la notícia
del concurs o bé el cartell informatiu del proper concurs de fotografia. Cap dret de reproducció de les imatges
serà transferit al Grup Fotogràfic Manlleu.

NOVÈ:

RESPONSABILITAT

Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i l’originalitat de les imatges enviades. Els autors es fan
també responsables del contingut de les imatges enviades.
L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.
La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució inapel·lable del
jurat.

Manlleu, març de 2018

