
BASES LEGALS CONCURS FOTOGRAFIA JOVE
FIRA DEL CAMÍ RAL 2022

OBJECTE
La Xispa, consell jove de Vilanova del Camí organitza un concurs fotogràfic en motiu de la celebració 
de la Fira del Camí Ral que tindrà lloc el proper 16 de gener de 2022 a Vilanova del Camí.

PARTICIPANTS
Podrà participar al concurs qualsevol jove d’entre 16 i 30 anys, amb l’excepció dels membres del 
jurat, així com els membres de l’entitat organitzadora del concurs.

TEMÀTICA
El tema principal serà la Fira del Camí Ral de Vilanova del Camí en tots els seus àmbits: carrers, 
parades, firaires, activitats, etc.

OBRES
Cada participant podrà presentar un màxim de cinc obres, sent aquestes originals i inèdites i no 
havent-se publicat en webs o qualsevol altre mitjà digital o imprès.

Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, que no hi hagi drets a tercers, 
així com de tota reclamació per drets d’imatge sobre les obres presentades al concurs.

Les fotografies no podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre mitjà. Tampoc no 
s’acceptaran fotomuntatges. Únicament es permetran correccions de color i lluminositat, en cas de 
dubtes, el jurat podria sol·licitar a l’autor l’arxiu Raw per a la comprovació.

PRESENTACIÓ

Les fotografies hauran de lliurar-se a través del correu electrònic a la següent adreça: 

laxispa.vilanovadelcami@gmail.com indicant les següents dades:

• Nom i cognoms

• D.N.I.

• Domicili postal

• Telèfon

• Títol de l’obra
Les dades recopilades únicament s’utilitzaran per als tràmits relacionats amb aquest concurs (trobareu la 
informació bàsica en protecció de dades al peu del document).

Únicament s’acceptaran imatges en format .jpg, amb una mida màxima de 1920x1080 DPI, un pes 
màxim de l’arxiu d’1 Mb i amb 300 DPI de resolució.

El termini de recepció de treballs finalitzarà el 23 de gener de 2022 a les 23:59 hores.



PREMIS

Els premis a les millors fotografies relacionades amb la temàtica seran:

• 1r premi: Val/Xec Regal d’un sopar per a dos al Restaurant Totem (patrocinat per Totem)

• 2n premi: Val/Xec Regal d’un sopar per a dos al Restaurant La Farola de Vilanova del Camí 
(patrocinat per La Farola de Vilanova del Camí)

• 3r premi: Val/Xec Regal d’una pizza mitjana a escollir de Pizza Mamma - Kenny’s (patrocinat 
per Pizza Mamma - Kenny’s)

El premi no serà bescanviable pel seu import en metàl·lic ni per cap altre premi.

La Xispa, organitzador d’aquest concurs es posarà en contacte amb els guanyadors a través del 
correu electrònic amb què hagin concursat, a partir del dia 1 de febrer per tal de comunicar-los que 
han obtingut el premi i donar-los les indicacions per bescanviar-lo. 

De la mateixa manera, La Xispa difondrà aquesta informació als mitjans de comunicació, a les seves 
xarxes socials i a través dels canals que cregui convenients.

EL JURAT

El jurat estarà format per experts en fotografia, responsables de l’entitat organitzadora i  
representants de l’ajuntament de Vilanova del Camí, que atenent criteris de creativitat i qualitat 
tècnica, seleccionaran els guanyadors.

CESSIÓ DE DRETS

Els participants en el concurs, per la mera participació en aquest, autoritzen, expressament a 
La Xispa, sense cap limitació temporal o territorial, a exhibir, publicar i/o difondre les fotografies 
enviades, en qualsevol mitjà, format o suport. Així com utilitzar-les per a fins promocionals de 
futures edicions d’aquest mateix concurs.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases 
i de la decisió inapel·lable del jurat.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

RESPONSABLE: ASSOCIACIÓ JUVENIL JOVES LA XISPA

NIF: G65986549

FINALITAT: Possibilitar la participació i identificar a les persones participants del concurs de fotografia de la Fira del Camí Ral 2022 
de Vilanova del Camí.

LEGITIMACIÓ: Interès i consentiment de la persona interessada.

DESTINATARIS: Població jove d’entre 16 i 30 anys. 

Podeu exercir en qualsevol moment els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, a través del 
correu electrònic: laxispa.vilanova@gmail.com


