1er CONCURS FOTOGRAPIA
El CE Escola Pia de Sabadell organitza el 1er Concurs Fotogràfic #piastyle
#fotograpia


DATES: DEL 11/02 AL 30/05/2019

CATEGORIES, PARTICIPANTS I PREMIS:




PREMI INFANTIL: ESCOBOL, ESCOLA DE BÀSQUET, FINS EQUIPS DE CATEGORIA
INFANTIL).
PREMI: PILOTA DE BÀSQUET per #23basketball_es http://www.basketd3.es/
PREMI PIASTYLE: A PARTIR DE CADET FINS A SÈNIOR.
PREMI:
per gastar en 23 basketball http://www.basketd3.es/



PARTICIPANTS: TOTA LA COMUNITAT #PIASTYLE. Jugadors, Stage tècnic, familiars,
amics, animadors,..



TEMÀTICA: BÀSQUET (entrenaments, jugadors, stage, partits, vestuari,....)

Bases:
1. El CE Escola Pia de Sabadell secció de bàsquet convoca el primer concurs #piastyle, obert a
jugadors/es, pares, amics, stage tècnic, seguidors,..... de totes les edats.
2. La finalitat d’aquest concurs es incentivar l’art fotogràfic en l’àmbit esportiu. Donar valor
visual als valors que representen el bàsquet en el nostre dia a dia (sacrifici, esforç, amics,
equip, competició,......)
3. Tots els concursants poden participar amb un màxim de 15 fotografies per setmana,
realitzades en color o en blanc i negre fetes amb càmera o amb mòbil. No s’admet cap imatge
de menors inapropiada.
4. Les fotografies presentades a concurs s’han d’enviar setmanalment per email a
concurspiastyle@gmail.com
Les imatges presentades han de tenir un títol e indicar nom i cognom, edat autor/a, equip.

5. Les fotografies presentades tenen que ser originals de la setmana en curs. Es considerarà
setmana natural de les 00:01h del dilluns fins les 00:00h del diumenge.
6. Totes les fotografies presentades es penjaran en les xarxes socials (flicker, facebook,..) i web
de basquetpia. S’etiquetarà la fotografia amb el hashtag #piastyle #fotograpia #patrocinador i
mencionant el compte @basquetpiasabadell
7. Cada setmana es farà un rànking amb les millors fotografies, valorades per el jurat i les que
tinguin mes likes i comparticions seran seleccionades.
8. El jurat està format per els membres de la junta del club esportiu escola pia secció de
bàsquet .
9. Els criteris que es tindran en conte per ser guanyador son: Captació del moment esportiu
(gest tècnic, moviment, equip, etc.). Valors esportius, composicions originals de bàsquet.
10. Els premis s’entregaran en el sopar de final de temporada del club. La llista de guanyadors
es publicarà al web i a les xarxes socials del Club Esportiu Escola Pia Sabadell.
11. . El jurat es reserva el dret de rebutjar imatges que incompleixin les característiques
anteriors o que malmetin la imatge del Club Esportiu Escola Pia.
12. Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge
exigits per la llei de les persones o entitats que apareguin fotografiades, amb total indemnitat
per part del Club Esportiu Escola Pia Sabadell.
13. Els participants cedeixen expressament al Club Esportiu Escola Pia Sabadell, l’exclusivitat i
sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les imatges que
s’hagin presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent,
inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es
puguin derivar d’aquesta explotació amb finalitats promocionals, comercials i o publicitàries.
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o
provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de
transformació, inclosa l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació
pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i
multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en
línia, webs corporatius i entorns 2.0.

