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BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA INFANTIL
‘NADAL A BEGUES VIST PELS ULLS D’UN INFANTIL’
L‘Ajuntament de Begues convoca el concurs de fotografia infantil ‘Nadal a Begues vist pels ulls d’un
infant’ en el marc del projecte ‘Viu el Centre Cívic i la Biblioteca!’
OBJECTIU
Els nens i nenes d’avui tenen ja, des de ben petits, un bon domini de les noves tecnologies. Tot sovint
ells i elles volen fer fotografies de coses que veuen però... quines són aquestes coses què veuen?,
què els crida l’atenció?,... És irrellevant si la foto està més o menys ben feta, es tracta de poder
copsar quina és la mirada que tenen els nostres infants beguetans envers el nostre poble i sobre allò
que s’hi fa.
PERSONES DESTINATÀRIES
Nens i nenes de fins a 12 anys.
TEMÀTICA
La temàtica de les fotografies haurà de ser sobre les festes de Nadal a Begues. Les fotografies hauran
de contenir algun tipus d’element que identifiqui que s’ha fet durant les festes de Nadal. Les
fotografies hauran de ser d’activitats, llocs, o moments del període de Nadal a Begues en llocs
públics. En cap cas podran ser de festes, llocs o moments privats.
LLIURAMENT DE LES FOTOGRAFIES
Les fotografies s’hauran de lliurar impreses en un full A4 en color en un sobre tancat i en suport
digital al Centre Cívic el Roure. La data màxima de lliurament serà el 12 de gener.
A la fotografia no es podrà identificar qui n’és l’autor/a. Els drets de reproducció d’aquestes
fotografies quedaran en possessió de l’Ajuntament.
Caldrà adjuntar un sobre petit on constin les dades personals (nom i cognoms, data de naixement i
telèfon de contacte).
En el cas que no es respectin aquestes condicions es desestimarà la participació a aquest concurs.
ELECCIÓ DELS GUANYADORS/ORES
Durant la setmana del 15 al 26 de gener les fotografies s’exposaran al públic al vestíbul del Centre
Cívic. El jurat, format per consellers i conselleres del Consell d’Infants de Begues, emetrà el seu
veredicte. La decisió del jurat serà inapel·lable.
PREMIS
Hi haurà 3 premis:
• Premi a la més original: un lot de llibres preparat per la Biblioteca La Ginesta
• Premi a la més divertida: 2 x 1 per a Port Aventura
• Premi a la més impactant: 2 entrades per al cicle de cinema infantil CINC al Centre Cívic.
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LLIURAMENT DE PREMIS
El dia 31 de gener al vestíbul del Centre Cívic es lliuraran els premis. Les fotografies guanyadores
s’exposaran durant el mes següent.

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
Tota circumstància no prevista serà resolta per l’entitat organitzadora.

Begues, a 15 de novembre de 2017

