WATER SHAPES
Uses and meanings of the most precious gift
Programme “Cultura 2007-2013”

NORMES DEL CONCURS FOTOGRAFIC

Art. 1-FINALITAT
Aquest concurs fotogràfic forma part de les activitats promogudes pel projecte
Water Shapes. Uses and meanings of the most precious gift, sobre el qual es
recomana
consultar
la
pàgina
web
www.watershapes.eu.
El propòsit del concurs fotogràfic, així com la del projecte és atreure l'atenció
sobre la importància de les obres dels recursos hídrics, no només per les
aplicacions derivades de l’aigua, sinó també de significats artístics i culturals
associats a la mateixa.
Aquest concurs es proposa estimular al públic a comprendre el caràcter dels bens
culturals vinculats amb aquest recurs natural, per preservar-los i valoritzar-ne
diversos aspectes: les referències simbòliques, utilitza, els usos tradicionals,
l’arquitectura inspirada en les necessitats diàries de la seva explotació.
Per tant, les fotografies concursants hauran de tenir per objecte exclusivament als
artefactes relacionats amb l'aigua, presents en un dels països europeus d'origen
dels socis del projecte: Itàlia, França, Portugal, Espanya.
Art. 2 – ORGANITZADORS
El concurs fotogràfic està organitzat pels socis de les institucions europees del
projecte Water Shapes (veure l'enllaç de "socis" a la pàgina web corporativa
www.watershapes.eu).
Art. 3 – PARTICIPANTS
El concurs està obert a qualsevol persona major d’edat.

Art. 4 – PREMIS
L'autor de la fotografia guanyadora rebrà el premi durant la reunió de cloenda
del projecte, que se celebrarà a Roma al mes de
febrer de 2012.
El guanyador tindrà les despeses pagades (menjar i allotjament) durant tres dies i
dues
nits
amb
ocasió
de
la
reunió
esmentada.
La foto guanyadora podrà ser utilitzada en la prevista publicació dels resultants
del projecte.
Les primeres vint fotos classificades s'exhibiran en l'exposició organitzada amb
motiu de l'acte de cloenda del projecte abans esmentat.
Totes les fotos es podran utilitzar en les mostres fotogràfiques de la pagina web
del projecte (www.watershapes.eu) i seran visibles a la galeria de fotos d'aquest
projecte a www.flickr.com
Art. 5 - COM PARTICIPAR EN EL CONCURS
La participació és gratuïta i està subjecte a inscripció.

Per participar en el concurs és necessari donar-se d’alta en el lloc www.flickr.com
(es pot emprar el mateix compte de Yahoo, Facebook o Google), insertar les
seves fotos a la pàgina i compartir-les a l’espai reservat pel projecte: Flickr
www.flickr.com/groups/watershapes.
Cada participant podrà presentar fins a 3 fotos, sempre de la temàtica que
s'indica en l'article 1 d'aquest Reglament.
Amb la inscripció en el concurs de fotografia, els participants podran:
- Presentar d’ 1 a 3 fotografies, juntes o en dies diferents.
- Eliminar i / o reemplaçar les fotos i / o canviar el títol, en tot moment, fins al
tancament de la entrega de fotos com s'indica en el calendari que figura en el
present Reglament.
- Periòdicament les fotos del concurs s'inclouran a la pàgina web oficial del
projecte, www.watershapes.eu , i passaran a formar part del "núvol" (“cloud”), la
sèrie d'imatges que s'utilitza com a interfície principal del lloc.
Després del tancament del concurs, fins i tot si s'elimina el compte,no es podran
eliminar i/o reemplaçar les imatges que hagin participat i estiguin presents a la
galeria de fotos del lloc web.
Art. 6 - CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES
Les fotografies hauran de ser en color i estrictament en format digital com a mínim
3 megapíxels i podran estar subjectes a un processament mínim (correcció de
color, exposició, els nivells, màscares selectives ... etc) per a l'optimització.
Cada imatge ha de ser presentada amb la següent informació: tipus de
manufactura, moment de la creació de l’artefacte (si és possible), la ubicació del
mateix, nom i cognom del autor de la foto, any de la fotografia.
(Per exemple. Fontana de Trevi, el segle XVIII., Roma (Itàlia) foto de Mario Rossi,
2011)
Art. 7 - CONTINGUT DE LES OBRES - MOTIUS D'EXCLUSIÓ
Queden excloses del concurs, fotografies on apareguin menors o adults amb el
rostre identificable, qualsevol fotografia que resulti ofensiva o indecorosa, queden
també excloses les referències a política, publicitat o religió.
Els organitzadors podran esborrar fotos o comentaris que no tinguin relació amb el
tema, així com comentaris que quedin fora de les normes més elementals del bon
gust. També s’exclouran els autors que tractin d'orientar el vot popular, que facin
comentaris que no tractin els temes d'interès per l’esdeveniment, que provoquin o
siguin ofensius, així com també aquells que no comportin una competència lleial.
No es permeten fotografies amb missatges escrits, o un altre tipus d’afegits (ja sigui
un títol, text, signatura).
Art. 8 - CALENDARI DE LA COMPETICIÓ
Les fotos es poden enviar des del 30 d’octubre de 2011 fins al 30 de gener de 2012
Inici per Incloure imatges: 30 d’octubre de 2011 a les 21:00
Tancament: 30 de gener de 2012 a les 21:00
Tancament del concurs (tancament de la votació) i publicació dels resultats
finals): 6 de febrer de 2012

Art. 9 - COMPOSICIÓ DEL JURAT
El jurat estarà compost per representants de les institucions europees que
participen al projecte “Water Shapes”. El vot expressat pel jurat serà final i
inapel·lable.
La classificació final es publicarà a la web al tancament del concurs i el
guanyador rebrà la notificació via correu electrònic.
En cas d'empat, serà la presidència del jurat qui decidirà l’obra guanyadora.
Art. 10 - DRETS D'AUTOR
Els participants declaren que posseeixen tots els drets sobre les fotografies
enviades, i són directament responsables de les obres i de la informació tramesa.
L’organització queda alliberada de qualsevol possible petició de danys i perjudicis
o mandat judicial, per tots els danys i despeses, incloent honoraris d'advocats, que
pugui patir com a resultat de perjudici en els drets de tercers.
Els participants han d'informar les parts interessades (persones que apareguin a la
fotografia) tal com preveu l'article 10 de la Llei 675/96 i les seves modificacions
posteriors amb el D. Lgs. 30 juny 2003 n. 196, i obtenir el consentiment de difusió
de la seva imatge (l'alliberament -. còpia original del document pel fotògraf i una
copia per l’interessat).
En qualsevol cas, les imatges de menors i persones la cara dels quals sigui
identificable, seran eliminades del concurs i retirades del lloc web.
Els participants concedeixen als organitzadors el dret a utilitzar les imatges per a la
difusió de publicacions educatives i de promoció o organització de publicació
web sense ànim de lucre.
Art. 11 – ADMINISTRACIÓ DEL SERVEI
Els organitzadors es reserven el dret de suspendre o perllongar la càrrega i/o
votació de les obres per qualsevol problema tècnic, organitzatiu o jurídic.
En cas de finalització anticipada del concurs, les obres dels ja registrats
prèviament seran avaluades d'acord amb les normes d'aquest Reglament per
part del jurat.
Degut a l'estructura específica de la pagina web, on moltes entitats estan
involucrades, no es pot garantir la facilitat d'ús constant i completa de la web i
d’aplicacions relacionades.
Art.12 – ACCEPTACIÓ DE LES NORMES I POLÍTICA DE PRIVACITAT
D'acord amb la Llei núm. 196/2003, cada participant dóna el seu consentiment
per al tractament de dades personals dins dels límits i propòsits del concurs,
activitats relacionades i accepta plenament totes les disposicions d'aquest
Reglament.
Els participants autoritzen al comitè organitzador l’enviament de comunicacions
per correu electrònic relacionades amb l'activitat del web.
En qualsevol moment pot canviar les seves dades o sol·licitar la cancel·lació per
correu certificat o correu electrònic.
Art. 13 – INFORMACIÓ

Per obtenir informació tècnica enviar un correu electrònic a info@watershapes.eu

