
Concurs Fotogràfic
Festa Major de
Sant Joan de les 
Abadesses
1. Participants:
Totes aquelles persones que ho desitgin

2.Modalitat:
Únicament digital en format JPG. Les fotografies s’hauran d’enviar sense marques d’aigua a l’adreça gfabadesses@gmail.com
El termini d’admissions es tanca el dimarts 12 a les 23:59 CET.

3.Temes:
Festa Major de Sant Joan de les Abadesses amb tot el ventall d’activitats que s’hi duen a terme.

4. Premis:
Primer premi: sopar per a dues persones al Bar El Centre
Segon premi: lot de productes
Tercer premi: lot de productes

5. Jurat
El jurat estarà format per: 
Elena Bañó (Tècnica de cultura i turisme)
Lluís Ibánez (regidor de joventut i esports de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses) 
David Fajula (President del Grup Fotogràfic Abadesses)

6. Guanyadors
Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament de premis mitjançant un correu electrònic o una trucada. En 
ser premis materials, es prega a tots els guanyadors la seva presència a l’entrega de premis. L’organització no es compromet a 
enviar premis menors en cas d’absències injustificades al lliurament de premis.

7. Responsabilitat
L’organització no farà ús de les fotografies presentades en cap concepte, excepte l’exhibició de les mateixes sota l’estricta 
finalitat d’il·lustrar la notícia de la present o futures edicions del concurs. Cap dret de reproducció de les imatges serà transferit a 
l’organització del concurs. Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i l’originalitat de les imatges enviades. Els autors 
també es fan responsables del contingut de les imatges enviades.

8. Veredicte
El veredicte serà privat i es durà a terme entre el 12 i el 15 de setembre.

9. Lliurament
El lliurament de premis es realitzarà el dissabte 16 de setembre, a les 12:00 del migdia al Palau de l’Abadia, on s’exposarà una 
selecció de les fotografies rebudes.

10. Altres
L’organització es reserva el dret a resoldre els casos no previstos en aquestes bases. La participació en aquest concurs 
pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució inapel·lable del jurat. La participació en aquest concurs implica la total 
acceptació d’aquestes bases.

Organitza:  Col·labora:  Amb el suport de:


