Bases:
1a.
Participants:
Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 18 anys, amb
excepció del jurat, així com la junta de les entitats organitzadores del concurs.
Associació de Dones Toraneses i Associació de Sta. Àgueda.
2a.
Temàtica:
El tema principal, ja que es reivindica el 8M “Dia Mundial de la Dona” ; es la
dona en tots els seus àmbits: social, familiar, entorn de treball,
naturalesa, etc.
3a.
Obres:
Cada participant podrà presentar un màxim de 3 obres, sent aquestes originals,
i inèdites.
Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, de que no
existeixin drets de tercers, així com de tota reclamació per drets d'imatge sobre
les obres presentades al concurs.
Les fotografies no podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre
medi. Tampoc s'acceptaran fotomuntatges. Es permetran mínimes correccions
de color i lluminositat.
4a
Presentació:
Les obres es presentaran en suport informàtic en format JPEG o TIFF.
El nom de l'arxiu haurà de ser el nom de l'obra.
5a
Enviament:
Les obres s'enviaran per correu electrònic a asodtoraneses@gmail.com i
s'acompanyaran de les següents dades d'autor: nom, cognoms, codi postal,
municipi, província, telèfon i correu electrònic.
6a
Termini d'admissió:
El termini per presentar les obres estarà obert des de la data 22 de febrer, fins
el 6 de març de 2021. No s'admetran obres presentades amb posterioritat a
aquesta data.
7a
Premis:
Primer premi: Dinar per a dues persones a un restaurant de Torà i publicació
de la fotografia en el cartell del 8M del 2022.
Segon premi: 1 Lot ecològic Parc de les Olors de Claret , 1 samarreta , 1 xapa
de l'associació de dones Toraneses.

Tercer premi:1 esmorzar a una de les fleques de Torà i 2 mascaretes de
l’Associació de Sta. Àgueda.
Cada participant no podrà obtenir més d'un premi.

8a
Fallada del jurat:
La fallada del jurat es produirà el 8 de març del 2021 i serà comunicat per
l'organització al premiats o premiades. De la mateixa manera, l'associació de
dones Toraneses i Associació de Sta. Àgueda difondran aquesta informació per
correu electrònic, a través de les xarxes socials i a través dels canals que
creguin convenients.
9a
El jurat:
El jurat estarà format per fotògrafs professionals: Jordi Mor.com de Lleida, i per
Laura Pardo fotografia, que atenent a criteris de creativitat i qualitat tècnica,
seleccionaran les obres premiades.
10a
Drets d'autor/a:
Totes les obres rebudes, quedaran en propietat de l'associació de dones
Toraneses i/o associació de Sta. Àgueda.
De totes les obres, la propietat intel•lectual i autories seran sempre de l'autor/a.
L'associació haurà de fer constar en futures reproduccions impreses o per
qualsevol medi digital o exposicions el nom de l'autor/a.
11a
Acceptació de les bases:
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cada
una d'aquestes bases i de la fallada inapel·lable del jurat.
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