IV Concurs de Fotografia
Convoca: Unió Intercomarcal del Vallès Oriental – Maresme
Bases
1. El lema del concurs és:

“Plantem cara a la crisi”

2. El concurs és obert a totes les persones, estiguin afiliades a CCOO o no. Es pot participar
de manera individual o col·lectiva, sense distinció de sexe, edat, ni cap altra condició
personal.
3. Cada autor o autora podrà presentar com a màxim quatre obres, que hauran de ser
originals i inèdites. L’ organització es reserva el dret de fer les investigacions necessàries
pel compliment d’ aquesta clàusula.
4. La fotografia ha d'anar dins d'un sobre tancat en el qual consti el pseudònim de l'autora o
l'autor. Dintre del sobre hi ha d'anar un altre sobre tancat, dintre del qual consti també el
pseudònim per la banda de fora, i a dins, el nom, cognoms, DNI, telèfon de contacte,
adreça electrònica i edat de l'autor o autora. En el sobre s’ hi haurà d’indicar “IV concurs
de Fotografia”.
5. Les fotografies s'han de presentar impreses en paper, mida 20 x 30 a la Unió
Intercomarcal Vallès Oriental – Maresme de CCOO (a l'atenció de Victoria Geijo) C/ Pius
XII, 5-6 Granollers. 08401. I, a més, en format digital o per correu electrònic a
vorientalmaresme@ccoo.cat. No s’admetran fotografies manipulades digitalment ni
muntatges de disseny gràfic
6. Els treballs s’hauran de presentar abans del dimecres 31 de març del 2010
7. L’obra guanyadora es donarà a conèixer durant l’ assemblea de delegats i delegades que
es celebrarà a Granollers al maig o un acte similar.
8. 1r premi, l’autor o autora de l'obra guanyadora rebrà un premi de 300 € en metàl·lic. A
més, l'obra serà publicada en la portada d'un dels números de “Capgrós” ( 32.000
exemplars), a la publicació digital InfObrera i a la web de la Unió Intercomarcal. 2n
premi, 150 € en metàl·lic. 3r premi, 100 €.
9. Les obres premiades passaran a ser propietat de CCOO, que tindrà el dret d’ exposició que
li reconeix la llei de la propietat intel·lectual. CCOO podrà reproduir, distribuir i comunicar
públicament aquestes obres. En qualsevol dels casos s’ hi farà constar el nom de l’ autor o
autora.
10. El jurat està format per: la responsable de Cultura de CCOO del Vallès Oriental - Maresme,
la responsable de Formació Sindical i polítiques d’igualtat, la responsable de Comunicació i
un fotògraf de prestigi reconegut.
11. Si cap dels treballs presentats no fos mereixedor del premi, el jurat el podrà declarar
desert.
12. Els originals no premiats es podran passar a recollir als locals de CCOO de Granollers
durant el mes de juny, en horari laboral (de 9 a 13 h i de 16 a 20 h).
13. La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases.

