Bases del Concurs Fotogràfic 2020
Fes d’aquesta estada a casa un moment entranyable amb el teu pelut!
Temes:
-

La foto més divertida: reflexa el teu animal de la manera més divertida durant
aquest confinament.
Modalitats de “La foto més divertida”:
- Gat
- Gos
- La mascota més dormilega: immortalitza la dolça cara de la teva mascota al
dormir.
Modalitats de “La mascota més dormilega”:
- Gat
- Gos
- La foto més bonica: immortalitza el moment més original en aquest confinament
amb la teva mascota.

Les fotografies poden ser realitzades en color o en blanc i negre, evitant filtres d’aplicacions
i altres decoracions.
No es tindrà en compte la mida de la fotografia, ja que s’han de realitzar a casa amb la
tecnologia que es tingui a l’abast (càmera, mòbil, ...).
Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, aficionada o professional.
El màxim de fotografies admeses per autor serà d’una per modalitat.
Les fotografies hauran de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos.
Les fotografies es faran arribar de forma digital al correu
info.voluntariat@protectorasabadell.org i haurà de contenir aquest mateix correu la
següent informació:
- Títol de la fotografia
- Nom de l’animal
- La modalitat a què concorre:
- La foto més divertida
- La mascota més dormilega
- La foto més bonica
- Nom i dades de contacte de l’autor/a (telèfon, municipi i correu electrònic)

*En cas de fer el pagament per Paypal s’haurà d’indicar el nom de la persona que fa el donatiu
en cas de no ser el mateix autor.
S’informa als participants que els seus noms i demés dades de contacte no es cedeixen a
tercers.
La inscripció en aquest concurs es demana una donació mínima de 3 euros per categoria
que aniran destinats a les primeres necessitats dels animals que viuen en el refugi, ja
que s’està passant per un molt mal moment econòmic. La protectora no rep cap ajuda
econòmica adicional durant aquest temps de confinament i no s’estan realitzant adopcions
encara que segueixen augmentat el nombre d’entrades d’animals en el refugi.
La donació mínima de 3 euros per categoria s’haurà de fer per transferència bancària o per
Paypal.
Transferència bancària:
Banc Sabadell:
Concepte: “CONCURS FOTO + nom autor/a”:
IBAN: ES32 0081 0900 87 0002206230
BIC: BSABESBBXXX
Tothom que faci la donació per transferència bancària ha d’adjuntar el comprovant per
correu electrònic.
Paypal:
Trobareu l’enllaç a Paypal entrant a la nostra web:

http://www.protectorasabadell.org/otras_maneras.php
El termini de presentació de les obres comença el 30 de març de 2020 i finalitza el 30 d’abril
del 2020. La Lliga es reserva el dret a ampliar aquest termini.
El jurat estarà format per persones relacionades amb el món digital i de la Lliga Protectora
d’Animals de Sabadell.
La decisió del jurat serà inapel·lable.
El guanyador d’una categoria no pot aspirar a un premi d’una altra.
Totes les fotografies presentades seran publicades a les xarxes socials setmanalment durant
el període obert d’inscripció del concurs. A més a més, els guanyadors també sortiran
publicats per xarxes socials (Facebook i Instagram). Les fotografies quedaran en propietat
de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, que tindrà la titularitat dels drets d’autor per
als seus propis usos, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del nom de l’autor/a.
Els guanyadors es faran públics el dia 10 de maig del 2020. S’informarà de l’esdeveniment a
través de la nostra pàgina web i xarxes socials (Facebook i Instagram).

Els guanyadors i guardonats seran avisats el dia 9 de maig del 2020 per correu electrònic
abans del lliurament de premis.
L’organització es reserva el dret d’utilitzar les fotos guanyadores per un calendari i/o publicarles en la propera edició de la revista Petjades.
S’estableix un guardó per modalitat. En el cas que alguna modalitat quedés deserta, el jurat
podrà atorgar altres premis.
El nombre màxim de fotografies premiades o guardonades serà de 5.
Dotació dels premis per a cada categoria:
CATEGORIA “La foto més bonica”
Premi: val de 10 € per gastar en qualsevol producte de la web cortesia de Rechupatas + 1
bossa de llaminadures naturals i 1 dognete cortesia de Snouts + 1 bossa porta documents
cortesia de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.
CATEGORIA “La mascota més dormilega” modalitat GAT
Premi: val de 10 € per gastar en qualsevol producte de la web cortesia de Rechupatas +
samarreta cortesia de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.
CATEGORIA “La mascota més dormilega” modalitat GOS
Premi: val de 10 € per gastar en qualsevol producte de la web cortesia de Rechupatas +
samarreta cortesia de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.
CATEGORIA “La foto més divertida” modalitat GAT
Premi: val de 10 € per gastar en qualsevol producte de la web cortesia de Rechupatas +
clauer en forma de gat cortesia de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.
CATEGORIA “La foto més divertida” modalitat GOS
Premi: val de 10 € per gastar en qualsevol producte de la web cortesia de Rechupatas +
clauer en forma de gos cortesia de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell.
Lliurament de premis
Els guanyadors rebran per correu electrònic un val personalitzat amb el premi que pertoqui i
el podran bescanviar a la web dels establiments i posteriorment s’enviaran al domicili o el
podran recollir a la botiga.
En quant als articles de marxandatge de la Protectora, es podran recollir al refugi un cop hagi
acabat el confinament dins l’horari d’obertura habitual (de dilluns a dissabte 15 a 18h i
diumenge i festius d’11 a 14h).
La participació en el concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases.

Per més informació o si teniu algun dubte al respecte, podeu enviar un correu a
info.voluntariat@protectorasabadell.com.

Amb el patrocini de:

