
Bases del concurs: 

 

Participants: 

Podrà participar en aquest concurs les persones joves de 12 a 35 en modalitat de amateur,                

residents a Espanya, amb independència de la seva nacionalitat. 

 

Tema: 

Les fotografies hauran de versar sobre un fet, situació o circumstància que aconsegueixi             

expressar amb especial sensibilitat i habilitat les diferents temàtiques escollides sobre la no             

violència. 

 

Obres: 

Es poden presentar fotos inèdites en color o en blanc i negre en format digital. Màxim dos                 

fotografies per participant. 

 

Format: 

Arxiu JPEG. Resolució mínima de 1500 píxels per 2000 píxels. 

 

Presentació: 

Si la fotografia resulta finalist, es demanarà a la persona participant que inclogui les              

següents dades: 

 

Títol de l'obra. 

Nom i cognoms. 

DNI. 

Adreça. 

Telèfon de contacte. 

E-mail. 

En cas dels menors d’edat caldrà autorització paterna amb la pertinent autorització d’us             

d’imatge . 

Calendari: 

El termini de recepció de les fotografies serà fins al dia 20 de cada mes. 

 

Lliurament: 

Les obres es penjaran al perfil d’Instagram @dinamitzaciogarcilaso amb el hashtag           

#espailliuredeviolencia i el hashtag pertinent a cada temàtica concreta. 

 

Drets d'Inscripció: 

Gratuïts. 

 

Jurat: 



Estarà format per l’eqip de dinamització de l’Espai Jove Garcilaso. 

 

Veredicte: 

El seu veredicte serà inapel·lable. 

 

Premis: 

Les obres s’exposaran durant un mes dins de l’espai de trobada de l’Espai Jove Garcilaso, i                

s’optarà a un premi Garci dins de la Gala dels Garci 2017. 

 

Admissió: 

El  jurat d'admissió desqualificarà aquelles obres que no s'ajustin a les bases. 

 

Comunicació: 

El veredicte es farà públic al perfil d’instagram. 

 

Exposició: 

Les obres admeses al concurs seran exposades l’ultim dijous de cada mes a l’espai de               

trobada de l’Intercanviador Jove de l’Espai Jove Garcilaso. L'organització es reserva la            

possibilitat de donar caràcter itinerant a aquesta exposició. 

 

Altres especificacions: 

Els casos imprevists seran resolts per l'organització. El sol fet de presentar-se a aquest              

concurs implica la total acceptació de les bases. 

 

 

 
 


