7é CONCURS FOTOGRÀFIC GRÀCIA SOLIDÀRIA 2018
Les entitats que formen part de GRÀCIA SOLIDÀRIA organitzen conjuntament un concurs de
fotografia segons les següents BASES
1. Participants
Podran participar fotògrafs/es, tant professionals com aficionats/des, majors d'edat, de
qualsevol nacionalitat, a excepció dels membres del Jurat.
2. Zona geogràfica i temàtica
Les imatges han de ser preses a les zones geogràfiques a on les entitats que formen part de
Gràcia Solidària o les seves contraparts desenvolupen els seus projectes de cooperació
internacional:
Entitat - Zona geogràfica
Aida - Marroc, Guinea-Bissau, Senegal, Bangladesh, Líban
Ajutsi - Índia
Amics d’Ak Benn- Senegal
Banc de recursos- Bolívia
Barri obert - Barcelona i Grècia (camps de refugiats)
Cultivalia Senegal - Senegal
Dentistas sobre ruedas - Senegal, Mauritània, Sierra Leona, Perú
Enllaç Solidari- Brasil
Familia de Hetauda - Nepal
Fundació Guné - Senegal
Gràcia amb el Sàhara - Sàhara Occidental i campaments de refugiats sharauís a Tindouf
(Argèlia)
Jin-Pa Campaments de refugiats del Tibet a – Índia
Kasamu Aku - Senegal
Proinfants- Índia, Senegal i Colòmbia
SOS3. Associació per al Desenvolupament - Nepal i Kenya
The Direct Help Foundation- Nepal

Udutama – Tailàndia
Les imatges hauran d'abordar i reflectir alguna de les següents temàtiques de la cooperació:
• Construcció de la pau
• Cultura i desenvolupament
• Governabilitat democràtica
• Inclusió social i lluita contra la pobresa
• Promoció dels drets humans, dels drets dels infants i el paper de la dona
• Respecte a la diversitat cultural
• Serveis socials bàsics: salut, educació, aigua i sanejament
• Sostenibilitat
3. Fotografies i format
Cada participant podrà enviar un màxim de 3 fotografies. Es podran presentar fotografies en
color i / o en blanc i negre.
La/es fotografia/es s’enviaran en format digital JPG:
-

pes d’arxiu mínim entre 4 Mb a 10Mb

-

mínim 1920 pixels

-

resolució recomanada 300 ppp.

Quedaran excloses les fotografies que no presentin els requisits de resolució esmentats.
4. Instruccions d’enviament
Cada fotografia es podrà enviar via mail o correu. En cada fotografia ha de constar la següent
informació:
- un document digital en format text (.odt, .doc o .pdf) amb les següents dades de cada
fotografia:
> Títol de l'obra
> País a on va ser presa la fotografia
> Temàtica de la cooperació
> Breu descripció (màxim 200 paraules): es valorarà especialment que inclogui la història o
circumstàncies de les persones o llocs fotografiats.
> Nom complet de l'autor o autora, número de telèfon, adreça postal i adreça electrònica, i
entitat a la que pertany o fa el voluntariat si és el cas.
Enviament via mail:

Asunto: nom i cognoms de l’ autor fotografia
Mail: graciasolidariaconcurs@gmail.com
Enviament via correu:
L’entrega s’haurà de fer via pendrive, CD o DVD, en un sobre es portarà o s’enviarà a la següent
adreça:

7é CONCURS DE FOTOGRAFIA “GRÀCIA SOLIDÀRIA” 2018
La Violeta. C/ Maspons, 6. 08012 Barcelona.
5. Premis
1r Premi: 300 euros
2º Premi: 200 euros
3r Premi: 100 euros
Publicació del primer premi a la Revista ONGC.
6. Recepció de fotografies
El plaç d’admissió de fotografies comença el 3 de desembre de 2018 a les 9:00h amb un màxim de
recepció de fotografies fixat el 7 de gener de 2019 a les 24:00h.
7. Selecció d’obres, entrega de premis i exposició
A més, de les obres guanyadores, es realitzarà una selecció de 20 fotografies entre les obres
presentades per formar part de la VII exposició de fotografia Gràcia Solidària que tindrà lloc a la
seu del Districte Municipal de Gràcia, Pl. Vila de Gràcia, 2. Barcelona entre els dies 4 de febrer
del 2018 fins al 17 de febrer del 2018, fet que serà comunicat als autors i autores d'aquestes
fotografies.
Així mateix es comunicarà el dia de l’entrega del premi en el marc de l’exposició.
Les obres no seleccionades ni premiades es podran retirar a partir del dia posterior a la fi de
l’exposició esmentada.
8. Procés de selecció de guanyadors o guanyadores
El Jurat, format per fotògrafs professionals o amateurs i membres de les entitats de Gràcia
Solidària, es reunirà dins al termini d'admissió d'obres per triar els guanyadors o guanyadores.
Després de la decisió del jurat, Gràcia Solidària es posarà en contacte amb els i les finalistes per
informar-los del resultat.
La decisió del jurat serà immediatament comunicat als autors o autores.
La decisió del Jurat serà inapel•lable i els premis es podran declarar deserts.
9. Drets de reproducció, drets a la pròpia imatge i codis de conducta d’imatges

Els autors i autores de les obres premiades i seleccionades, en acceptar les bases del concurs,
autoritzen a les entitats de Gràcia Solidària a reproduir aquestes fotografies en tots els mitjans
de comunicació i suports que es determini per a la pròpia difusió del premi i / o dels projectes i
campanyes de les entitats de Gràcia Solidària, tant a nivell nacional com internacional. Les
fotografies impreses premiades i seleccionades passaran a formar part d’un fons d’imatges de
Gràcia Solidària. Les imatges sempre s'utilitzaran incloent el nom de l'autor o autora de les
mateixes.
Els participants es responsabilitzen del compliment de les disposicions legals vigents en matèria
de propietat intel•lectual i del dret a la pròpia imatge declarant responsablement que la difusió o
reproducció de l'obra en tots els mitjans de comunicació i suports que es determini per a la
pròpia difusió del premi i / o dels projectes i campanyes de les entitats de Gràcia Solidària, no
lesionarà o perjudicarà cap dret del concursant ni de tercers.
Així mateix, els participants atendran els codis de conducta d'imatges, de manera que les
imatges presentades
- no vulnerin els drets fonamentals i les llibertats públiques, no indueixin, incitin o promoguin
actuacions delictives, denigrants, violentes o, en general, contràries a la llei , a la moral i els
bons costums generalment acceptats
- no estiguin protegides per qualsevol dret de propietat intel•lectual o industrial pertanyents a
tercers, sense que el participant hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització
necessària per portar a terme l'ús que efectua o pretén efectuar
- no siguin contràries al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les
persones, de qualsevol manera que menyscabi el crèdit de les entitats de Gràcia Solidària o de
tercers
10. Modificacions i acceptació de les bases
Les entitats de Gràcia Solidària es reserven el dret a fer modificacions en el calendari previst,
sempre que aquestes contribueixin a un major èxit d'aquest certamen. La participació en el
concurs suposa l'acceptació de les bases del mateix.
Més informació sobre Gràcia Solidària i les entitats que en formen part:
Facebook/graciasolidaria
AIDA, AJUTSI, AMICS D'AK-BENN, BANC DE RECURSOS, BARRI OBERT, CULTIVALIA SENEGAL,
DENTISTAS SOBRE RUEDAS, ENLLAÇ SOLIDARI, FAMILIA DE HETAUDA, FUNDACIÓ GUNÉ, GRÀCIA AMB
EL SÀHARA, JIN-PA, KASAMU AKU, PROINFANTS, SOS3, THE DIRECT HELP FOUDATION, UDUTAMA.

