CONCURS FOTOGRÀFIC CALENDARI 2019
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt convoca el Concurs Fotogràfic Calendari 2019 amb la finalitat d’il∙lustrar el
calendari que editarà l’administració local per l’any vinent i que es distribuirà a totes les llars del municipi.
1.‐ La temàtica del Concurs Fotogràfic Calendari 2019 és “Lliçà d’Amunt, un poble per viure”, lema estrenat
fa dos anys a partir del canvi d’imatge corporativa de l’Ajuntament. Es poden presentar fotografies de
paisatges, patrimoni, festes, etc. Les fotografies han de reflectir l’arquitectura del poble, la seva gent, els
seus racons, les seves festes, i en general qualsevol aspecte que es vulgui ressaltar i mostrar del poble.
2.‐ Pot participar en aquest concurs qualsevol persona d’àmbit professional o aficionat, que visqui, senti i/o
estimi Lliçà d’Amunt. Podran participar‐hi les persones majors d’edat o que essent menors d’edat comptin
amb l’autorització del seu pare, mare o tutor legal, ja que la identitat dels guanyadors/es farà pública.
3.‐ La data màxima de lliurament de les obres serà el divendres 26 d’octubre a les 12h.
4.‐ Les fotografies s’han de trametre en format digital JPEG, sense cap marca d’aigua ni cap identificació,
en format horitzontal, a una mida de 30 x 20 cm i amb una resolució de 300 ppi, a l’adreça electrònica
comunicacio@llicamunt.cat, indicant que és per al Concurs Fotogràfic Calendari 2019. Es recomana no
enviar més de dues fotografies per c/e, ja que la bústia té un límit.
Totes les fotografies han de ser del municipi de Lliçà d’Amunt i poden ser amb tècnica lliure.
En el correu també haurà de constar el títol de la fotografia i el nom del concursant.
5.‐ El màxim de fotografies admeses per autor serà de quatre. Les fotografies hauran de ser inèdites, és a
dir, no hauran estat mai premiades ni presentades en cap altre concurs.
6.‐ Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les
seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets d’imatge, les quals seran cedides a
l’Ajuntament gratuïtament.
7.‐ Així mateix, l’organització s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra i queda exempt de
qualsevol responsabilitat que es pugues derivar en cas d’infracció de drets de la propietat intel∙lectual,
industrial o de la imatge de tercers que es puguin derivar de les fotografies i el seu contingut.
Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les fotografies
presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge.
8.‐ L’organització es reserva el dret de no d’admetre fotografies que no siguin dignes de
representar el municipi.
Les fotografies no poden contenir material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu,
incendiari o difamatori. Els autors/es de les fotografies hauran de vetllar pel respecte,
la integritat i la imatge de les persones que puguin aparèixer.

9.‐ Es premiaran les tretze millors fotografies (una per cada mes i una per la portada). El premi consistirà
en la reproducció de les fotografies guanyadores en el calendari que editarà l’Ajuntament per al 2019 i que
es distribuirà a totes les llars del municipi. El nom dels autors i les autores de les fotografies serà publicat
en el calendari.
La fotografia escollida per a la portada rebrà un val de 100€ per adquirir material fotogràfic.
10.‐ Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis mitjançant el correu
electrònic.
En cas de resultar guanyador/a es demanarà la imatge en alta definició per poder ser impresa en la
màxima qualitat.
11.‐ El veredicte del jurat es farà públic el dimecres 31 d’octubre a la web municipal i a les xarxes socials.
12.‐ L’acceptació del premi comporta la cessió gratuïta dels drets patrimonials de la propietat intel∙lectual
sobre els fotografies a favor de l’Ajuntament per a la seva explotació en qualsevol format o suport, per a
qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o coneguda en l’actualitat.
La cessió esmentada es fa als efectes de la seva explotació, no lucrativa i dirigida a la realització d’accions
i/o actuacions relacionades amb la promoció i imatge del municipi de Lliçà d’Amunt.
13.‐ Les fotografies presentades seran publicades en una galeria d’imatges dins la web de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt i també a través de les xarxes socials municipals.
A totes les fotografies que es publiquin constarà el nom de l’autor/a. Si algun concursant que no sigui
premiat no vol que aparegui la seva fotografia a la galeria d’imatges, cal que ho notifiqui mitjançant correu
electrònic a l’adreça: comunicacio@llicamunt.cat.
14.‐ La inscripció a aquest concurs és gratuïta.
15.‐ El jurat estarà composat per tres membres: el regidor de Cultura i Comunicació i Relacions
institucionals, Albert Iglesias, i dues persones tècniques municipals de regidories vinculades amb el
concurs.
El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, especialment la
facultat –s’hi ho consideren justificat‐ de declarar desert qualsevol premi.
16.‐ La decisió del jurat serà inapel∙lable.
17.‐ La participació al concurs fotogràfic implica la total acceptació d’aquestes bases,
que estaran publicades al web municipal.
18.‐ Tota circumstància no prevista serà resolta per l’organització.

AVÍS LEGAL
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter
personal que siguin sol·licitades a través d’aquest formulari, així com la implementació de les mesures
tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l’emmagatzematge d’aquestes dades
d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Les dades
personals recollides mitjançant aquest formulari s’usaran únicament per a la finalitat per la qual han estat
recollides.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

DADES DE CONTACTE DEL
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Ajuntament de Lliçà d’Amunt
C. d’Anselm Clavé, 73, Lliçà d’Amunt - 08186
93 841 52 25
dpd.ajllicamunt@diba.cat / 93 472 65 00
Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS, Diputació
de Barcelona. Recinte Mundet, Ed Migjorn, bloc B, 2a planta; Passeig de la Vall
d’Hebron, 171, 08035 Barcelona.
Gestió del concurs fotogràfic i de l'edició del Calendari 2019

LEGITIMACIÓ

Consentiment de la persona interessada

DESTINATARIS

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que sigui obligació legal.

DRETS DE LES PERSONES

Podeu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió
i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les vostres dades, presentant
instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c. d’Anselm Clavé, 73, Lliçà d’Amunt 08186), o en línia a la secció de tràmits del web municipal:
www.llicamunt.cat

TERMINI DE CONSERVACIÓ
DE LES DADES
RECLAMACIÓ

Les dades seran conservades fins que es convoqui el concurs fotogràfic
per al Calendari 2020
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, podeu presentar
una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions

INFORMACIÓ ADICIONAL

Podeu ampliar la informació a l’apartat de protecció de dades del web
municipal.

