BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA VIA VERDA SANT
LLORENÇ - COLLSEROLA
l’Associació per la Defensa i Estudi de la Natura (ADENC) convoca el concurs de fotografia de la
Via Verda Sant Llorenç - Collserola.
BASES
1.-Objectius
Aquest concurs de fotografia vol fomentar el coneixement i la conservació dels espais naturals
compresos dins la Via Verda Sant Llorenç - Collserola.
2.- Temàtica
El tema d’aquest concurs de fotografia és la Via Verda Sant Llorenç - Collserola, des de diferents
punts de vista: biodiversitat, impacte ambiental, agrícola i social.
3.-Participants
La participació és oberta a tothom. Qualsevol persona pot presentar les seves fotografies al concurs,
excepte les responsables de l’organització del concurs. S’estableix un màxim de cinc fotografies que
pot presentar cada concursant; aquestes seran publicades a les xarxes socials Instagram i Twitter, i
seran fetes dins de l’àmbit de la Via Verda Sant Llorenç – Collserola.
4.-Categories
No hi haurà categories pròpiament dites, tot i que els premis seran concedits en base a diferents
temàtiques (veure punt 9).
5.-Inscripció
Per a participar al concurs no cal inscripció prèvia, tot i que la fotografia publicada cal que compleixi
els següents requisits:
-Ha d’haver sigut realitzada en l’àmbit de la Via Verda Sant Llorenç – Collserola del 2020 en
endavant.
-Ha de ser acompanyada d’una menció a l’ADENC (@adenc1982).
-Ha de contenir els hashtags #viaverdasantllorençcollserola i #ADENC.
Així doncs, les fotografies que es trobin en una publicació al mur d’Instagram o Twitter amb aquests
hashtags i la menció a l’ADENC seran vàlides i participaran del concurs.
6.-Termini d’admissió de fotografies
El termini d’inscripció al concurs és el dilluns 31 de gener del 2022.
7.-Format
Les fotografies s’admetran, de manera automàtica, si contenen els requisits del punt 5, i si són
fotografies en color, blanc i negre i virats. No s’acceptaran collages, muntatges, fotografies pintades
o manipulades digitalment, de manera que s’alteri el contingut de les imatges.
8.-Jurat
El jurat estarà format per tres persones relacionades amb la fotografia i la natura en l’àmbit del Vallès.
La seva decisió serà inapel·lable i podrà declarar desert qualsevol premi.
9.- Premis
Es concediran els premis següents:

•
Premi a la millor fotografia: conjunt de llibres a determinar, cantimplora i
samarreta de l’ADENC més dos anys de subscripció com a soci/sòcia de l’entitat.
•
•
•
•

Premi a la millor fotografia de biodiversitat: cantimplora i samarreta de l’ADENC i dos anys
de subscripció com a soci de l’entitat.
Premi a la millor fotografia d’impacte ambiental: cantimplora i samarreta de l’ADENC i dos
anys de subscripció com a soci de l’entitat.
Premi a la millor fotografia d’agricultura periurbana: cantimplora i samarreta de l’ADENC i
dos anys de subscripció com a soci de l’entitat.
Premi a la millor fotografia de vivències a la natura: cantimplora i samarreta de l’ADENC i
dos anys de subscripció com a soci de l’entitat.

10.-Lliurament de premis
El veredicte es farà públic uns dies després del termini del concurs. La data i hora del lliurament de
premis es publicarà tant a la pàgina web de l’ADENC (www.adenc.cat) com a les xarxes socials. Els
premis es podran venir a recollir a la seu de l’entitat (Carrer Sant Isidre 140, Sabadell).
11.-Drets d’autor
Els participants declaren sota la seva responsabilitat ser els autors de les obres fotogràfiques
presentades, essent responsables dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions de
tercers autors per infracció dels seus drets de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria
i exoneren a l’ADENC de qualsevol reclamació o indemnització en aquest sentit.
Els participants autoritzen expressament a l’ADENC la reproducció de les fotografies per usos de
defensa de la natura sense interès lucratiu, i citant sempre l’autor.
12.- Altres condicions
Els participants declaren que les fotografies no han obtingut cap tipus de premi ni han estat finalistes
en cap altre concurs, i responen davant l’ADENC de qualsevol tipus de dany i/o perjudici i
indemnització que pogués derivar-se com a conseqüència de la falsedat o inexactitud d’aquesta
declaració.

