CONCURS DE FOTOGRAFIA
Obert a tothom
El GEN-GOB i Amics de la Terra us convidam a participar a un concurs de fotografia sobre les
costes pitiüses. Les nostres platges i petits racons especials estan amenaçats pels interessos
privats i l’especulació. Ara, el govern central vol modificar la llei que ens ha ajudat a protegir la
costa de molts atemptats i aberracions. Us proposam posar en evidència la nostra estima per
les illes Pitiüses i la seua costa mitjançant aquest concurs.

BASES DEL CONCURS:
TEMA:

Quin és el teu bocinet de costa preferit (o platja preferida).

Les fotografies han de ser de les costes Pitiüses i han de venir acompanyades d'una
breu explicació del per què es el teu bocinet o platja preferida.
MIDA:
La mida de les fotografies ha de ser almenys 2000 x 1.500 píxels (un màxim de 5MB).
NOMBRE DE FOTOGRAFIES I TERMINI DE PRESENTACIÓ:
Qui es vulgui presentar a concurs enviarà un màxim de TRES fotografies abans del 25
de juliol de 2012.
ENVIAMENT:
Per correu electrònic a infoamicsdelaterra@gmail.com
Cada fotografia s’ha d’enviar amb la següent informació:
a) Nom i cognom del/la fotògraf/a (Les fotografies han de ser de propietat del
concursant).
b) Data i lloc on es va prendre la fotografia.
c) Un contacte telefònic.
d) Breu explicació del per què és el teu bocinet de costa o platja preferida. Màxim 140
caràcters.
PREMIS
Es lliurarà un únic premi: un senalló amb la publicació de Vila i Ses Feixes. Els camins
de l’aigua, una ampolla de cava ecològic local i dos copes de vidre reciclat, per què us
la pugueu beure al vostre bocinet preferit!!!
SELECCIÓ DEL GUANYADOR: L’elecció del guanyador/a anirà a càrrec de 3
professionals de la fotografia: Membres del jurat: Jordi Serapio, Alberto Rodigañez
Pedroche y Javier García. (Els membres del jurat i els seus familiars directes no
poden presentar-se al concurs.)
DRETS:
Al participar en el concurs, es lliura a Amics de la Terra i el GEN-GOB el dret de publicar
les fotografies en els seus materials, web i xarxes socials. Amics de la Terra i el GENGOB no publicarà a cap lloc el nom sencer de l’autor o l’autora de les fotos, només les
inicials.
Amics de la Terra i el GEN-GOB es reserva el dret a retallar les imatges per a adaptarles segons sigui requerit.
LLIURAMENT DEL PREMI:
El lliurament dels premis es farà al local d’Amics de la Terra: C/Metge Villangomez
Ferrer, 4, Ciutat de Eivissa. (Si el participant es menor de 16 anys, haurà de recollir el
premi acompanyat pels pares.)

COMPROMISOS:
A l'entrar al concurs, cada participant accepta totes les condicions anteriors i es
compromet a seguir-les.
(No s'accepten responsabilitats per fotografies il·legibles o fotos assolides de forma fraudulenta.)

