
CONCURS DE FOTOGRAFIA POPULAR FESTA MAJOR 
2020 

TEMÀTICA 

Festa major de Bescanó. Qualsevol fotografia que tingui com a motiu, espai, activitat o 
tema la festa major 2020. 

COM PARTICIPAR 

Entregar fins a màxim de 3 fotos per participant de les quals només 1 en pot sortir 
guanyadora. Ja sigui en format físic o digital. 

CATEGORIES 

• Junior: de 11 a 17 anys 

• Sénior: de 18+ 

PREMIS 

• Junior: Càmera d’acció valorada en 50€ 

• Sénior: Càmera instantània valorada en 90€ 

TERMINIS 

S’han d’entregar les fotografies a concurs del 5 al 9 d’Agost 2020 

FORMATS 

O bé entregant físicament al local de l’Ateneu abans del 10 d’Agost o bé digitalment al 
Instagram de l’Ateneu ( @ateneurb ) amb les etiquetes #AteneuFestaMajor #EdatXX (on XX 
és l’Edat del participant) 

En ambdós casos al entregar les fotografies: 

• Ha de constar l’edat del participant o no entraran a concurs 

• Han d’estar en alta resolució. 

ENTREGA DE PREMIS 

10 d’Agost a les 19h al local de l’Ateneu. 

BASES CONCURS 

Podeu consultar les bases completes a  a http://ateneubescano.cat/basesfotografia 

http://ateneubescano.cat/basesfotografia


BASES COMPLETES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA 
POPULAR FESTA MAJOR 2020 

Com participar: 

Participació oberta a tothom que ho desitgi. En el cas de menors d’edat, serà necessari 
l’autorització dels pares o tutor legal. No podrà participar en el concurs cap persona 
directa o indirectament relacionada amb el jurat.  
Es poden presentar un màxim de 3 fotografies originals (que no hagin estat premiades en 
altres concursos) i sobre la temàtica escollida. 

Temàtica:  

Seran admeses a concurs totes les fotografies que mostrin d’alguna manera la Festa Major 
de Bescanó 2020. 

Com presentar les fotografies: 

 En format físic:  
 Imatges de 20x30 cm sobre paper fotogràfic, sense marges (a sang) i sense    
 reforçar. Darrere de cada fotografia ha de constar en una etiqueta: nom de l’autor  
 o autora, telèfon, correu electrònic, la temàtica escollida i el lloc on s’ha realitzat.  
 No cal pseudònim.  
 Les fotografies físiques han d’entregar-se personalment al local de l’Ateneu de   
 Bescanó abans del 10 d’Agost. 
 En format digital: 
 Digitalment al Instagram de l’Ateneu ( @ateneub ) amb les etiquetes  
 #AteneuFestaMajor #EdatXX (on XX és l’Edat del participant) i les dades del  
 participant com correu electrònic i telèfon de contacte. 

 Les persones guanyadores o seleccionades per participar en l’exposició seran  
 avisades a través d’Instagram i hauran de portar, previ avís per part del jurat, la  
 fotografia impresa a 20x30 cm sense marge (a sang) i sense reforçar.  

Termini: 

Del 5 d’Agost al 9 d’Agost inclosos 

Membres del Jurat: 

El Jurat constarà de 3 persones vinculades al món de la fotografia de manera professional 
o amateur. Es garantirà la imparcialitat de les decisions. 

Premis: 

• Junior: Càmera d’acció valorada en 50€ 

• Sénior: Càmera instantània valorada en 90€ 



En cas que el guanyador d’un dels premis sigui menor d’edat, el premi serà entregat als 
seus pares o tutors legals.  

Exposició, veredicte i lliurament de premis: 

El dilluns 10 d’Agost tindrà lloc l’entrega de premis a les 19h al local de l’Ateneu Republicà 
de Bescanó i a partir d’aquell dia, s’exposarà al mateix local una selecció dels participants. 
Les fotografies premiades, juntament amb les selecció de les finalistes, seran exposades i 
projectades allà. 

Devolució de les obres: 

Les obres no premiades es podran recollir a partir del 10 d’Agost al mateix local.  

Protecció de dades: 

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, 
l’informem que les dades formen part d’un fitxer responsabilitat de Lúdic 3 S.C.C.L. amb la 
finalitat de gestionar-ne la relació. Les seves dades seran conservades durant el període 
de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. L’usuari té el 
dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat espanyola de Protecció de 
Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades per mitjà 
de l’adreça electrònica ateneu@ateneubescano.cat o al domicili social situat al Carrer Major 
55 de Bescanó amb codi postal 17162. Donarem resposta a qualsevol petició. 

Drets i autoria: 

Els autors de les fotografies premiades i de les seleccionades cedeixen els drets de 
reproducció i comunicació pública de les seves obres a l’Ateneu Republicà de Bescanó. 

L’organització no es fa responsable dels drets d’imatge dels individus de les obres 
presentades. Els concursants obtindran l’autorització dels drets d’imatge escaients, en el 
seu cas. Qualsevol conflicte vers els mateixos suposarà l’incompliment de les presents 
bases i per tant, l’exclusió del concurs. La problemàtica en aquesta matèria suposarà la 
retirada de l’obra per part dels organitzadors. 

mailto:ateneu@ateneubescano.cat

