GIMCANA FOTOGRÀFICA 2018 FOC I ESPIRES
Tendrà lloc dia 13/01/2018 entre les 17.00 i les 23.55 h, a tres nuclis diferents:
Llucmajor, s’Arenal i Badia Gran.
La temà/ca girarà a l’entorn dels CORREFOCS -abans, durant i després- que tendran
lloc en aquesta data.
Cada par/cipant haurà d’escollir en el moment de la inscripció a quin nucli opta.
La fotograﬁa guanyadora serà la imatge del cartell del CORREFOC 2019.
1. Poden par cipar en aquesta gimcana fotogràﬁca joves empadronats al municipi
de Llucmajor de 12 a 30 anys complerts en ambdós casos.
2. La par cipació a la gimcana és a #tol individual. Per par cipar-hi cal inscriure’s
al correu cij@llucmajor.org abans de dia 11 de gener a les 23.55 h, tot indicant
en l’assumpte del correu electrònic INSCRIPCIÓ GIMCANA FOTOGRÀFICA 2018,
especiﬁcant en el cos del missatge nom, edat, adreça, nick de par cipació, nucli
al qual s’opta per fer la gimcana (Llucmajor, Badia Gran o s’Arenal) i adjuntant
una fotocòpia del DNI escanejada.
a. En cas que els par cipants siguin menors d’edat, a més de les dades
assenyalades i una fotocòpia del DNI, hauran d’adjuntar escanejada una
autorització de par cipació, que podran descarregar de la web
www.llucmajor.org o bé passar a recollir pels punts d’inscripció. S’haurà
d’adjuntar al correu de la inscripció, escanejada i signada pel pare, mare
o tutor.
b. L’organització podrà comprovar la veracitat de les dades quant a
l’empadronament al terme municipal de Llucmajor.
c. No s’acceptarà cap inscripció que no incorpori totes les dades
assenyalades i/o que es presen fora de termini.
3. Detalls tècnics
a. S’hi pot par cipar amb qualsevol pus de càmera digital o mòbil.
b. Els par cipants hauran de seguir les instruccions que l’organització els
facilitarà per correu electrònic.
c. No hi ha límit de fotograﬁes a realitzar, però només es pot presentar una
foto per categoria, la que el par cipant consideri més original, crea va o
de millor qualitat tècnica.
d. Les fotos s’han de presentar en format JPG, amb una resolució mínima
de 150 PPP i mida 2480x3508 o 3508x2480 píxels.
4. Funcionament
a. La gimcana s’iniciarà el dissabte 13 de gener. Tendrà lloc entre les 17.00
i les 23.55 h a Llucmajor, s’Arenal o Badia Gran, a elecció del par cipant.
b. El divendres 12 de gener, entre les 13 i les 14 hores, les persones
inscrites rebran al correu electrònic des del qual hagin tramitat la
inscripció els temes que hauran de fotograﬁar al llarg de la gimcana.
c. Les fotograﬁes de les categories s’han de lliurar el dilluns 15 de gener
abans de les 14.00 h a un d’aquests punts: CIJ de Llucmajor, OAC de
s’Arenal i OAC de Badia Gran, en un CD o USB dins un sobre on ﬁguri el

nick del par cipant (el suport en el qual s’hagi entregat es podrà recollir
en les dates que s’indiquin un cop es donin a conèixer els guanyadors).
5. Les fotograﬁes guanyadores esdevindran propietat de l’organització, la qual es
reserva el dret de reproduir-les o publicar-les en totes les ocasions que es
consideri oportunes, indicant-ne sempre l’autoria.
6. Premis
a. Premi Jurat:
• La imatge seleccionada pel jurat com a guanyadora ob ndrà:
1. Imatge del cartell CORREFOCS 2019
2. 100 € en material fotogràﬁc
3. Ampliació 60x40 en cartó ploma de la imatge guanyadora
• Les dues imatges classiﬁcades en segon i tercer lloc pel jurat
ob ndran una ampliació de 30x40 en cartó ploma de la imatge
seleccionada.
• Les cinc imatges guanyadores de cada categoria temà ca de la
gimcana formaran part d’una exposició col·lec va de fotograﬁa.
b. Premi Popular:
• 50 € en material fotogràﬁc
• Ampliació 60x40 en cartó ploma de la imatge guanyadora
7. Premi Jurat
a. El jurat estarà presidit pel batle o el regidor en el qual delegui, i estarà
format per diferents persones vinculades al món de la fotograﬁa i de les
arts visuals de Llucmajor, joves del municipi i personal adscrit a l’àrea de
Joventut de l’Ajuntament.
b. El veredicte es farà públic a par r de dia 23/01/2018 a:
• la web de l’Ajuntament de Llucmajor: www.llucmajor.org
• la web jove del CIJ: www.llucmajove.org
• les xarxes socials municipals.
c. El jurat valorarà la crea vitat i l’originalitat de les fotos i la relació amb la
temà ca proposada, i es donarà una valoració global per al total de les
proves per a cada par cipant. El jurat i/o l’organització podran resoldre
qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.
d. Un cop escollida la fotograﬁa guanyadora del Premi Jurat, aquest farà
una selecció de les 5 millors fotograﬁes de cada categoria temà ca de la
gimcana, les qual s’editaran i formaran part d’una exposició col·lec va
que es durà a terme al CIJ. En l’acte d’inauguració de l’exposició ndrà
lloc l’entrega dels premis.
e. L’exposició s’inaugurarà dia 1/02/2018 a les 18.00 h.
f. El nombre de fotograﬁes seleccionades al punt d pot augmentar o
disminuir a criteri del jurat i dependent del nombre de par cipants en la
gimcana.
g. La fotograﬁa que resul seleccionada com a PREMI JURAT no entrarà en
les votacions de PREMI POPULAR, tot i que n’hi pot haver d’altres del
mateix par cipant que entrin en la roda de votacions per haver estat
seleccionades dins les cinc millors de cada categoria temà ca de la
gimcana.
h. El premi pot declarar-se desert.
8. Premi Popular

a. Les 5 millors fotograﬁes de cada categoria temà ca de la gimcana
seleccionades pel jurat es pujaran a l’instagram del CIJ Llucmajor amb el
hashtag #Llucmafoc2018.
b. El Premi Popular es donarà a la fotograﬁa que resul més votada a
l’instagram del CIJ Llucmajor.
c. Poden par cipar en les votacions joves seguidors del perﬁl d’instagram
del @cij_llucmajor.
d. L’organizació es reserva el dret d’excloure automà cament i
immediatament del concurs per optar al Premi Popular qualsevol
concursant del qual es detec l’ús de mitjans fraudulents de captació de
vots.
e. S’informarà dels terminis de votació a través de les xarxes socials, de la
web municipal i de la web jove.
9. Codi è c:
a. Els par cipants del concurs es responsabilitzen de possibles conﬂictes
que puguin sorgir per l’ús de les obres presentades, en els casos de
possible infracció de drets d’honor, a la in mitat de les persones o a la
imatge.
b. Els par cipants autoritzen l’organització a exhibir les obres, sempre
indicant-ne l’autoria, així com també altres ac vitats que no nguin
ﬁnalitat comercial.
c. Els concursants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers en les
obres presentades i de tota reclamació per dret d’imatge.
10. Acceptació de les bases
La par cipació en la gimcana comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Ho organitzen:

Hi col·labora:

