1a GIMCANA FOTOGRÀFICA
FESTA MAJOR POBLE SEC
Organitza:

Bases de la Gimcana Fotogràfica Fotografes.com 2016
Primera. Objectiu.
L’objectiu d’aquestes bases és regular l’organització i la presentació de la I Gimcana Fotogràfica Fotografes.com que
organitza l’Associació Fotografes.com dins dels actes que es duran a terme al Poble Sec en el marc de la Festa Major 2016.

Segona. Temàtica.
Les fotografies han d’adequar-se sempre al tema proposat per l’organització, que és la Festa Major Poble Sec 2016.

Tercera. Participació
Hi podran participar totes les persones interessades que s’hi hagin inscrit segons el que indiquen aquestes bases. Les
persones participants menors de 18 anys en la data d’inici de la Gimcana hauran de tenir permís (per escrit) de la mare, pare o
tutor legal.

Quarta. Mecànica de la Gimcana
Les persones que desitgin participar en la present gimcana hauran de:
Enviar un mail a fotografes.com@gmail.com indicant la seva intenció de particiapr a la Gimcana, i indicant el perfil de xarxes
socials que farà servir per penjar les fotos (Twitter, Instagram o Facebook)
Han de fer 10 fotografies durant la Festa Major de Poble-sec, seguint les següents condicions:
Foto d’un concert
Foto d’un menjar popular
Foto dels Diables, Castells o Gegants
Foto del teu racó favorit de Poble-sec
Foto del cartell de la Festa Major
Una foto de l’ambient de les festes
Selfie
Foto d’un vermut
Foto de l’activitat de les Festes Majors que més t’ha agradat.
Foto del nostre espai creatiu.
@maxhotels

Han de fer les fotos i publicar-les abans del 24 de juliol a les 23.59 h. La última fotografia és imprescindible que es faci a
l’Espai Creatiu Fotografes.com (Carrer Margarit 64), el mateix 24 de juliol, entre les 10.00 h i les 20.00 h.
Totes les fotos que es publiquin en el perfils personals de Facebook, Instagram o Twitter, sempre han de
mencionar/etiquetar el perfil de Fotografes.com en la respectiva xarxa social on es publiqui la fotografia, i utilitzar l’etiqueta
#fotogimcana2016.
Facebook – Fotografes.com
Twitter – @fotografes
Instagram – fotografes.com_bcn
Les fotografies han de tenir un perfil públic per tal de que l’organizació de la Gimcana pugui tenir accés a les mateixes
Es considerarà “participant” d’aquesta Gimcana la persona titular del perfil de la xarxa social d’Instagram, Facebook o Twitter
en la que hagi pujat la fotografia. No així les altres possibles persones que puguin aparèixer en la mateixa, que no tindran dret
a reclamar quelcom a la organització per qualsevol concepte relacionat amb aquesta Gimcana.

Cinquena. Drets d’autor
Les fotografies participants en la I Gimcana Fotogràfica Fotografes.com 2016 són propietat de l’autor, el qual, amb la seva
participació, permet que l’Associació Fotografes.com i la Coordinadora d’Entitats de Poble Sec les utilitzin en accions
publicitàries relacionades amb la Gimcana i n’autoritza la publicació en els perfils de xarxes socials de Fotografes.com, amb
motius de difusió i publicitat de la Gimcana i sempre sense ànim de lucre.

Per a qualsevol dubte o consulta podeu enviar-nos un mail a:
fotografes.com@gmail.com

Moltíssimes gràcies per participar i desitgem que tingueu una bona Festa Major.
Associació Fotografes.com
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