BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA @INFOACNA 2020/2021
Un any més obrim el nostre concurs de fotografia a través de les xarxes socials. El concurs
durarà tota la temporada amb l’objectiu de visibilitzar i compartir fotografies relacionades amb
les allaus, la gestió del risc i la seguretat en terreny d'allaus. Us animem a participar-hi!

Durada i participació
El concurs està obert a fotògrafs aficionats i professionals de tot el món, tant a socis com a no
socis de l'Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus (ACNA). No podran participar-hi
personal de la Junta ni assalariats de l'entitat. La participació és gratuïta.
El concurs estarà vigent des del dia 15 de desembre de 2020 i fins al dia 15 d'abril de 2021.
Per participar-hi, caldrà fer-se seguidor dels perfils que ACNA té a l'Instagram, Facebook o
Twitter. Ens podeu trobar com a @infoacna.
Cal publicar les fotografies en qualsevol xarxa social i etiquetar ACNA amb el hastag del
concurs: @concursinfoacna. Després, cal enviar les imatges a difusio@acna.cat amb la següent
informació:



Breu descripció de la fotografia (lloc, orientació, altitud, nom del curs si procedeix, què
vol transmetre, etc).
Dades de l’autor: nom i cognoms, localitat, correu electrònic i telèfon de contacte.

Sobre las fotografies
La temàtica del concurs fotogràfic #concursinfoacna és tot allò relacionat amb les allaus en
general, així com la gestió de el risc en activitats de muntanya hivernal.
Cada participant pot enviar un màxim de 3 fotografies en color o en blanc i negre.
Les fotografies no han de tenir marcs, vores, marques d'aigua, peus de foto ni el nom de
l’autor.
No s’admetran fotografies que pel seu contingut pugui considerar-se que vulneren la legalitat
vigent.
Ús de les imatges i drets de reproducció
Les imatges podran ser utilitzades per part de l’ACNA a les seves xarxes socials i al seu web, així
com a la seva revista NiA (Neu i Allaus) i en d’altres publicacions pròpies amb l’objectiu de
promoure, informar i divulgar els temes relacionats amb la neu i les allaus.
Les imatges també podran ser utilitzades en cartells d'esdeveniments i altres materials de
difusió, divulgació i formació de l'associació.
ACNA es compromet a esmentar sempre l'autor de les fotografies.

Premis
CATEGORIA GENERAL:
Es lliuraran tres premis a les tres millors fotografies seleccionades:




Primer premi: diploma + DVA digital de tres antenes de la marca PIEPS + nit en ECO
RESORT
Segon premi: diploma + motxilla PIEPS + gafas ski.
Tercer premi: diploma + pala PIEPS + funda vivac salewa

PREMIS ESPECIALS:
Es lliurarà un premi addicional a la millor fotografia relacionada amb la conservació de les
muntanyes i l'impacte del canvi climàtic.
Els premis no podran ser canviats per diners i la participació en el concurs suposa la total
acceptació d'aquestes bases.
Jurat
El jurat emetrà públicament el seu veredicte a les xarxes socials durant els dies següents a la
finalització del concurs.
El jurat estarà integrat per:




Un membre de la Junta o de la comissió de difusió de ACNA: Albert Piqué
Un fotògraf professional: Txema Turull
L’autor de la fotografia premiada l’any passat: Sergi Ricart

El Jurat descartarà les imatges amb indicis clars de trampes o usos impropis (imatges que no
siguin pròpies, descarregades de llocs webs, etc).
La decisió del jurat serà definitiva i inapel·lable. El jurat es reserva el dret a modificar-la, si el
guanyador d'un dels premis no és localitzat en el termini màxim de 5 dies. En aquest cas es
seleccionarà com a guanyadora una altra imatge finalista.
Serà funció del jurat valorar les fotografies presentades de manera individual i anònima,
segons criteris tècnics i artístics, a més de tenir en compte els objectius del concurs pel que fa
a la singularitat, originalitat, impacte visual i bones pràctiques en el desenvolupament de les
activitats de muntanya. Recordeu que el tema principal són les allaus i la gestió del risc
associat.
Protecció de dades
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, s’informa que les dades dels participants no seran incorporades a cap fitxer de
l’ACNA sense la seva autorització prèvia.
Comissió de difusió ACNA

