Concurs de fotografia “Patrimoni de Sant Feliu de Llobregat”
Bases del concurs
 Podran participar totes les persones majors de 12 anys i la participació al concurs és
gratuïta.
 Les fotografies que es presentin a concurs hauran de ser fotografies actuals que
reflecteixin el 
patrimoni industrial de Sant Feliu d’entre els anys 1850 i fins a l’any 1930
.
 Caldrà penjar les fotografies al mur del facebook del Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat 
https://www.facebook.com/centre.baixllobregat amb l’encapçalament Concurs de
fotografia “
Patrimoni de Sant Feliu de Llobregat
”.
 El concurs començarà el dia 1 d’octubre a les 00:00 i finalitzarà el dia 28 d’octubre a les
23:59h. Les fotografies hauran d’estar fetes dins d’aquest termini.
 Es podran enviar tantes fotografies com es desitgi. Aquestes hauran de ser originals i estar
fetes amb dispositius mòbils o amb càmeres fotogràfiques.
 L’organització mantindrà el contacte amb tots els participants a través de facebook.
Jurat, veredicte i premis
L’organització ha decidit atorgar dues modalitats de premis:
1. El premi del jurat
El jurat estarà format per cinc persones de reconeguda solvència tant en el camp de la
fotografia com en el del patrimoni.
El jurat es reunirà el dia 29 d’octubre per triar la fotografia guanyadora.
El premi del jurat serà un premi econòmic de 
100€
2. El premi popular
El premi s’atorgarà a partir de la quantitat de likes que tingui la fotografia al Facebook.
Els vots es podran emetre des de l’inici del concurs el dia 
1 d’octubre fins el dia 29
d’octubre a les 23:59h hores.
El premi popular serà un premi econòmic de 
100€
El lliurament dels premis del concurs, es durà a terme el dia 1 de novembre de 2015 a les
12h al Palau Falguera, en el marc dels actes de clausura de la Segona Setmana del
Patrimoni de Sant Feliu de Llobregat.

Ús de les imatges
Les imatges presentades a concurs seran exposades i podran ser publicades al web de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, d’Arrels Locals, del Centre d’Estudis Comarcals del
Baix Llobregat i de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.
Totes les imatges que participin al concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat per a futures campanyes de promoció de la ciutat.
La publicació d’imatges al Facebook del CECBLL significa l’acceptació d’aquestes bases.
Ús de les dades
Pujar les fotografies al mur del Facebook del CECBLL implica el permís perquè ens posem
en contacte amb els participants a través d’un missatge privat. Els noms dels guanyadors
també es faran públics als canals indicats anteriorment.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap
fitxer de l’Ajuntament ni del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
Addicional
L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia
informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu
electrònic que pugui produirse.

