
  
 
 

 

BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC: 

Vida familiar al barri de Sarrià 

Les activitats Sortim del Cau són propostes vinculades al territori, pensades per a ressaltar els espais i 

recursos de les famílies del centre cívic. Amb aquest concurs us proposem que poseu la mirada en 

aquelles accions de la vida diària que feu al barri: anar a comprar a les botigues o al mercat, al parc a 

jugar, al centre cívic o la biblioteca, a l’escola,... i que ens envieu les fotografies que en feu. De totes les 

arribades a la convocatòria en farem una sel·lecció i farem una exposició virtual a la pàgina de facebuk i 

una en paper que serà l’exposició cafè foto de  desembre. 

Bases de participació 

1. La participació és oberta per totes les edats 

2. És poden presentar fins un màxim de 4 fotografies per família  

3. Les fotografies han de ser inèdites i cal que el participant en tingui els drets 

4. Autoria i Responsabilitat. La presentació de tota fotografia, implicarà la presumpció de la seva 

autoria. Serà responsabilitat de qui les hagi presentat tota reclamació que pugi sorgir en relació a 

l’autoria de les obres. 

5. Dret a la protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge 

Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge 

d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la 

intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Elsparticipants es comprometen a estar en 

possessió del consentiment exprés de les persones que puguin veure afectat els seus drets a 

l’honor, la intimitat personal, 

familiar i a la pròpia imatge. 

 

 



  
 
 

Tramesa i entrega 

 Les obres s’hauran de presentar dins d’un sobre en format digital gravades en un CD que 

s’inclourà en el sobre, el fitxer en format JPG o PNG, que ha de tenir un mínim de 2.000 píxels 

en el costat més petit. En el CD s’ha d’escriure el nom, cognoms i telèfons del concursant. 

  A l’exterior del sobre s’hi ha d’indicar Concurs Fotogràfic Vida familiar al Barri Sarrià –Sant 

Gervasi A l’interior del sobre, en un full, hi ha de constar: el nom i els cognoms del concursant, el 

telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic. També hi ha d’haver una llista amb els 

títols de les obres presentades. Al dors del suport de les imatges hi ha de constar el títol de 

l’obra, el nom i els cognoms de l’autor 

 S’entregarà el sobre a la recepció del Centre Cívic Sarrià 

 Juntament amb les fotografies, s’hi ha d’adjuntar el formulari relatiu a la cessió dels drets de les 

imatges que es pot descarregar des del web del centre així com l’ autorització d’ús d’imatge en el 

cas de que a la fotografia hi surtin menors.  

Calendari 

Les obres es poden  presentar des de del dilluns 10 d’octubre i fins  al divendres 11 de novembre a la 

recepció del Centre Cívic Sarrià 

Jurat: 

La comissió de selecció de participants estarà formada per Esther Gaya, directora del Centre Cívic, 

Eduard Lopez i Ivette Roche, treballadors de l’equipament. 

El Centre Cívic Sarrià comunicarà el resultat de la selecció a tots els participants. 

Exposició 

L’exposició de les obres seleccionades tindrà lloc de  l’ 1  al  31 de desembre al Centre Cívic Sarrià i 

també al facebook del centre. 

Acceptació de les bases i de la resolució de la comissió i del jurat 

La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució del jurat, 

així com dels canvis que, com a conseqüència de factors aliens al C.C. Sarrià es puguin ocasionar 

posteriorment. 

 


