BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC
“PhotoCamp”
1. Podran participar en aquest concurs totes les persones membres de la FEV (que
formen part d’algun agrupament escolta, equip associatiu o equip federatiu) que
siguen majors d’edat.
2. El termini d’enviament de fotografies s’obri el dia 12 de juliol del 2018 i es tanca
el dia 12 de setembre del 2018 a les 23.59 hores.
3. El registre de fotografies es realitzarà únicament mitjançant el següent formulari
,
el qual estarà obert durant tot el període d’enviament de propostes indicat en la
base 2: https://goo.gl/forms/DeTAhJcuZmWYGinr2
4. La participació en el concurs és gratuïta, i no requereix cap inscripció prèvia.
5. La temàtica és lliure, però les fotografies hauran de reflectir els valors i l’essència
de l’escoltisme.
6. Cap fotografia podrà vulnerar cap dret personal, resultar ofensiva, discriminatòria,
vexatòria, en la qual es reflectisquen activitats il·legals, etc.
7. L’organització es reserva el dret de denunciar o demanar l’eliminació de la
fotografia si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva, o
discriminatòria, o reunisca alguna de les característiques enumerades en la base 6.
8. Les persones que participen en el Concurs Fotogràfic consenten expressament que
les fotografies remeses a aquesta prova podran ser utilitzades per la FEV als
efectes de promoció, sense que allò supose pagament de cap contraprestació als
autors. Aquestes podran ser difoses i reproduïdes en qualsevol suport, àmbit
geogràfic o mitjà, sense limitació temporal o espacial, amb una finalitat
promocional, informativa i publicitària, respectant sempre la integritat personal de
tota persona que aparega en les imatges.
9. Només es pot presentar al concurs l’autora de la fotografia, o la persona que tinga
la seua autorització prèvia.
10. Les participants es responsabilitzen que no existisquen drets sobre les imatges de
terceres persones, així com de qualsevol reclamació que puga sorgir sobre les
mateixes en allò que es refereix a drets d’imatge. En cas que existisquen drets
d’imatge, és estrictament necessari que l’autora de la fotografia dispose d’eixos
drets.

11. Si en les fotos aparegueren menors en primer pla, o d’alguna forma a través de la
qual pogueren ser reconeguts, s’haurà de presentar també l’autorització de les
seues tutores legals, la qual es pot descarregar ací. Les autoritzacions signades
s’adjuntaran en la mateixa sol·licitud, en l’apartat indicat del formulari.
12. Cada autora podrà presentar un màxim de 5 fotografies.
13. Les dimensions de les obres seran, aproximadament, de 2000x1500 píxels, i seran
presentades en JPG o TIFF i a màxima resolució (de 150 ppp o superior). Les
fotografies que no complisquen amb aquests mínims de qualitat i resolució no
podran ser premiades.
14. Es poden presentar fotografies manipulades o retocades, però en qualsevol cas
poden incloure text.
15. El premi per a l’autora de la foto guanyadora consistirà en una motxilla Altus City,
o similar, oferida per la tenda l’Aventura.
16. L’elecció de la foto guanyadora es realitzarà per votació popular, fent un recompte
dels “M’agrada” de les fotografies publicades en la pàgina de Facebook de la
Federació d’Escoltisme Valencià, en l’àlbum específic per al concurs.
17. Les votacions estaran obertes entre el dia 13 de setembre i el 30 de setembre de
2018 a les 23.59 hores.
18. En cas que hi haguera fotos que empaten en el nombre de “M’agrada”, es
desempatarà pel nombre de “M’encanta”.
19. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació total de les presents bases.

