BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA I VIDEO
1. TEMA
L’objectiu d’aquest concurs és de disposar de fotografies i
vídeos per promocionar la Ruta de la Vall del Sió, a partir
del criteri que les obres a concurs convidin a visitar la
ruta.
Les fotografies i vídeos presentats han d´estar relacionats
directament amb la Ruta de la Vall del Sió. L’àmbit
territorial del seu contingut se circumscriurà als 15
municipis de la ruta.
2. CATEGORIES DE CONCURS
Categoria de Fotografia, que pot ser feta amb qualsevol
tipus d’aparell, càmera, mòbil, o dron.
Categoria de Vídeo, que pot ser terrestres o amb dron.

3 PARTICIPACIÓ:
Cada participant podrà presentar tantes obres com
vulgui, a qualsevol de les dues categories. Però només
podrà obtenir un premi.
4. PRESENTACIÓ
Per participar al concurs caldrà compartir les imatges i
vídeos a la xarxa instagram amb l’etiqueta #viaverdasio,
des d’un perfil que segueixi el perfil @valldelsio.
Per tal que la imatge o vídeo siguin vàlids, caldrà a més
que
s’etiqueti
als
perfils
@valldelsio,
@la_segarra_turisme, @turismeurgell, @nogueraturisme
i @aralleida. També caldrà que als comentaris s’etiqueti
un amic amb qui l’autor li agradaria compartir
l’experiència.
Les obres presentades hauran d’anar geolocalitzades, fins
i tot si la ubicació és fàcilment reconeixible. Aquesta
geolocalització ha de possibilitar la identificació dels
municipis als que s’assigna cada obra presentada.
El termini de publicació dels vídeos i fotografies és del 9
d’abril al 9 de juny de 2022, dia en que s’efectuarà el
tancament del concurs a les 23:59 hores.
A partir del 10 de juny, i per donar visibilitat a les obres
participants, se’n publicarà una còpia a la pàgina web del
projecte, www.rutadelsio.cat, en una pestanya que es
crearà només per al concurs fotogràfic. El jurat pot

realitzar una preselecció de les millors obres participants,
que serien les que es mostrarien a la web, i que optarien
als premis finals.
5. FORMAT I TECNICA
Les fotografies i vídeos hauran de publicar-se amb alta
resolució. Les fotografies podran ser quadrades o en
format rectangular. Els vídeos hauran de presentar una
durada màxima de 60 segons, i un format d’imatge 16:9.
L’organització
podrà
sol·licitar
l’arxiu
original
RAW/JPEG/MOV/MP4 de totes les fotografies i vídeos
que arribin a la fase final del concurs, en cas de creure-ho
oportú. Es podrà sol·licitar l’arxiu original en qualsevol
altra fase prèvia del concurs. No presentar-ho suposarà la
desqualificació de la foto. Les imatges i vídeos que no
reuneixin els requisits de format establert seran
rebutjades.
No és permesa la manipulació digital de les imatges ni el
muntatge fotogràfic, únicament s´acceptaran ajustos
bàsic que afectin a la lluminositat, contrast, saturació de
color, nitidesa o equilibri de blancs. Són permesos els
enquadraments de l´arxiu original.
En cas que les imatges i vídeos publicats incorporin
marques d’aigua, marges o qualsevol altre tipus de
referencia de l’autor, l’organització sol·licitarà al
participant l’arxiu original sense la marca.

Les obres no han d´haver estat premiades en un altre
certament fotogràfic.
6. PREMIS
S’estableixen un total de sis primers premis, un per a cada
comarca en cadascuna de les dues categories, fotografia i
vídeo. Així mateix, s’estableix un total de sis finalistes,
igualment, un per a cada categoria i comarca.
Tots els premiats i finalistes s’emportaran un lot de
productes de la zona, cortesia de productors
agroalimentaris dels 15 municipis de la Ruta de la Vall del
Sió. A més a més, els tres premis guanyadors en la
modalitat de fotografia s’emportaran un dinar per a dues
persones a un restaurant de la Ruta de la Vall del Sió.
7. JURAT
El jurat serà designat per la comissió organitzadora i
estarà format per 9 persones:
• 3 fotògrafs independents, un a proposta dels
consistoris de cada comarca
• 3 representants municipals, un a proposta dels
consistoris de cada comarca
• 3 representants dels agents turístics privats, un a
proposta dels consistoris de cada comarca
8. VEREDICTE

El veredicte del jurat es publicarà al portal rutadelsio.cat i
al perfil @valldelsio de la xarxa instagram. L’organització
també contactarà a través de la xarxa instagram amb tots
els perfils guanyadors per fer-los saber el veredicte i
l’obra premiada.
Les decisions del jurat són inapel·lables, per la qual cosa
no s’acceptaran reclamacions ni cap tipus de recurs. El
jurat podrà declarar desert qualsevol premi si ho creu
oportú.
9. LLIURAMENT DELS PREMIS
El lliurament dels premis es farà a través d’un acte públic,
del que se n’anunciarà la data, lloc i format a partir del 10
de juny al lloc web rutadelsio.cat. Es convida els
guanyadors dels diferents premis establerts en aquestes
bases a estar presents a l’acte de lliurament.
10. ASPECTES LEGALS
Els participants declaren ser autors de cada obra
presentada al concurs i posseir tots els drets sobre les
obres.
Les fotografies i vídeos on aparegui una persona que es
pugui reconèixer o identificar hauran de tenir el
consentiment exprés de les mateixes, i se’n podrà
sol·licitar el permís de cessió dels drets d’imatge. Els
convocants a aquest concurs no es faran responsables de

les possibles demandes als autors, la qual cosa pot ser
motiu de desqualificació de la fotografia.
Les fotografies i vídeos premiats i finalistes podran
reproduir-se en llibres, catàlegs, cartells o qualsevol
suport físic o digital, als efectes de promoció turística,
citant sempre el nom de l’autor, que cedeix
desinteressadament els drets de reproducció als
ajuntaments, consells comarcals o patronat provincial de
turisme, per aquesta finalitat. Així ho autoritzen
expressament els seus autors. Aquesta cessió és de
caràcter no exclusiu.
En la resta de fotos i vídeos, els drets de propietat
d’imatge són dels autors de les obres, i més enllà de la
participació pròpia en aquest concurs, en el supòsit de
voler-ne fer utilització posterior, s’haurà de comunicar a
l’autor.
Protecció de dades: d’acord amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell del 27 d’abril relatiu
a la protecció de persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació de
dades, s’informarà als participants d’aquest concurs que
les seves dades seran incloses en un fitxer de titularitat de
l’Ajuntament d’Agramunt, amb la finalitat de realitzar la
gestió d’aquest acte sociocultural. Així mateix, s’informa
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos en la
legislació vigent, mitjançant una instància presentada en
el Registre de l’Ajuntament.

El fet de presentar-se a la present edició del concurs
implica l’acceptació de tots i cadascun dels apartats
d’aquest reglament.
L’organització d’aquest concurs es reserva el dret
d’interpretar les bases. I posa a disposició dels
participants el correu turisme@agramunt.cat per resoldre
qualsevol tipus de consulta o aclariment.

