CONCURS FOTOGRÀFIC
Bases:
Participants: Qualsevol persona.
Modalitat: Imatge fotogràfica lliure en suport digital.
Es podran realitzar tant en telèfon mòbil com en càmera.
Obres: Es podran presentar un màxim de dues fotos per participant.
Poden ser realitzades amb qualsevol tècnica, color, blanc i negre, virat o
utilitzant qualsevol aplicació d’edició fotogràfica.
Totes les fotografies presentades hauran de ser originals i realitzades
durant el transcurs de la mostra de dansa al carrer, diumenge 22 d’abril al
parc de la torre Lluch de 10 a 13.30.
Les imatges han de ser representatives de la dansa.
Identificació: Les fotografies s’hauran de penjar mitjançant l’aplicació de
Facebook
Com s’ha de fer:
1. Fes m’agrada a la pàgina de Facebook d’Amics de la Dansa de Gavà.
2. Penja la teva fotografia al teu perfil de Facebook i etiqueta’ns.
3. A la publicació has de fer constar títol de la foto i nom de l’autor.
4. Inclou el hastag #didgava18.
Teniu de plaç fins al mateix dia 22 d’abril a les 18 h.
Jurat i veredicte: El jurat estarà format per 3 membres composats per:
1. Representant de l’Agrupació Fotogràfica de Gavà.
2. Representant de l’Ajuntament de Gavà.
3. Representant de l’Associació d’Amics de la Dansa de Gavà.
El veredicte serà inapel·lable i es farà a l’Espai Maragall al finalitzar la Gala
de Dansa el 22 d’abril.
Lliurament del premi. Es realitzarà el 22 d’abril a les 20:30 en finalitzar la Gala
de dansa a l’Espai Maragall: Passeig Maragall, 11, Gavà.
Notes: L’Associació Amics de la Dansa de Gavà utilitzarà la imatge guanyadora com
a representació de la entitat.
Les obres que l’Associació consideri que no s’ajusten a les bases no
entraran en concurs.
Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització.
La presentació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
Premi: Bono per a anar a l’Espai Maragall tots els dies de l’any, per a dos persones.

