4t
BASES
ENTITAT ORGANITZADORA
L’entitat organitzadora del 4t concurs “LA MEVA MASCOTA” és el CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA (d’ara endavant el “Consell”), amb CIF Q5856091C, i domicili social al carrer
de FERRAN PUIG, 15, de BARCELONA CP 08023.
Tanmateix participen en aquest concurs els COL·LEGIS OFICIALS DE VETERINARIS DE BARCELONA,
GIRONA, LLEIDA i TARRAGONA.
TEMA
El tema únic del concurs de fotografia és els animals de companyia, sota el lema “LA MEVA MASCOTA”.
PARTICIPACIÓ
El concurs està obert a tothom a partir de 16 anys i estarà dividit en dues categories:
• Categoria: LA MÉS ORIGINAL.
• Categoria: LA MÉS BONICA.
El Consell es reserva el dret de verificar, per qualsevol procediment que consideri apropiat, que els
participants compleixen amb tots els requisits exigits en aquest document. Així mateix, es reserva el
dret de desqualificar qualsevol participant que manipuli els procediments del concurs, que menteixi
sobre la informació requerida o de qualsevol altra manera proporcioni informació falsa o inexacta o
violi les bases contingudes en el present document.
FORMAT
Les fotografies poden ser en format digital o en format paper, i en color o en blanc i negre.
Les fotografies digitals s’han de presentar en format JPEG i a una resolució mínima de 5 megapíxels,
equivalent a 1920 x 2824 píxels.
Les fotografies en paper tindran unes mides de 20,3 x 27 cm aproximadament. Cada participant només podrà presentar una fotografia per a qualsevol de les dues categories.
AUTORIA DE LES FOTOGRAFIES
Les fotografies presentades al concurs hauran de ser originals i inèdites. Els participants garanteixen
que les fotografies presentades al concurs són de la seva autoria i es fan plenament responsables del
seu contingut.
El Consell es reserva el dret de no acceptar les fotografies que vulnerin drets de qualsevol tipus.

ADMISSIÓ DE PROPOSTES
Les fotografies digitals s’hauran de presentar via correu electrònic a concursfotografia@veterinaris.cat,
o també es podrà lliurar en un CD; enviar al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (c/ Ferran
Puig, 15. 08023 Barcelona). En qualsevol cas, s’ha d’incloure un arxiu en format word en què hi hagi
la següent informació:
•
•
•
•
•
•

Títol de la fotografia:
Nom i cognoms del participant:
DNI:
Adreça:
Adreça electrònica:
Telèfon:

Les fotografies que es lliurin en format físic hauran d’anar acompanyades d’un sobre amb les mateixes
dades que s’acaben de relacionar a l’interior.
TERMINI
El termini de presentació de les fotografies serà el 15 de juny de 2017 fins a les 15 hores.
JURAT
El jurat serà l’únic òrgan competent per resoldre qualsevol incidència relacionada amb el concurs, i
estarà constituït per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

President: Sr. Josep Gómez.
Vicepresident: Sr. Bernat Serdà.
Sra. Cori Escoda.
Sra. Carme López.
Sra. Maria Pifarré.
Sr. Josep Llupià.
Sr. Joan Prous.
Sr. Carles Tahull.
Sr. Pep Escoda.
Sra. Alexia Falcó.
Secretària: Sra. Elisenda Pujol.

VEREDICTE
Els membres del jurat es reuniran durant la segona quinzena de juny per deliberar i escollir les fotografies finalistes d’entre totes les participants.
El jurat, durant el mes de juliol d’enguany, decidirà per votació les fotografies guanyadores per a cada
categoria. Si fos el cas, podrà adjudicar també algun accèssit a qualsevol de les categories.
El jurat podrà declarar desert el concurs si les fotografies presentades no tenen la qualitat mínima
requerida.
La decisió del jurat serà inapel·lable i és comunicarà en un acte públic organitzat pel Consell (a determinar).
GUANYADORS
El Consell es posarà en contacte telefònicament amb els premiats de cada categoria a partir de la
primera quinzena de setembre de 2017.
El Consell convocarà els premiats en el dia i lloc que és notificarà amb antelació (per determinar). És
condició imprescindible assistir a l’acte per poder rebre el premi.
PREMIS
Els concurs està dotat amb els següents premis:
• Premi a la fotografia MÉS ORIGINAL: 600 euros.
• Premi a la fotografia MÉS BONICA: 600 euros.
L’adjudicació d’accèssit, si n’hi hagués, estarà valorat en 300 euros.

FISCALITAT
Als premis del concurs els serà d’aplicació la legislació fiscal (entre d’altres, la Llei 35/2006, de 28 de novembre, per la qual s’aprova l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altra normativa aplicable).
Qualsevol obligació tributària que es derivés del premi per als guanyadors serà per compte d’aquests
i de la seva exclusiva responsabilitat. Els premiats queden obligats a complir les obligacions fiscals que
resultin aplicables en la seva jurisdicció de residència.
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els autors de les fotografies seleccionades entre les finalistes i els autors de les fotografies guanyadores de cada modalitat, així com els guanyadors dels accèssits, si n’hi hagués, cediran a favor del
Consell (sense exclusivitat), amb la simple presentació de les seves fotografies al concurs, a títol gratuït
i durant un període de cinc anys, els drets de reproducció, comunicació, distribució, transformació i
divulgació pública a efectes d’exposició i divulgació mitjançant els suports que editi el Consell, o terceres persones a les seves instàncies, esmentant sempre el nom de l’autor.
En virtut de la cessió aquí recollida, el Consell podrà exercitar els drets cedits a través dels portals d’Internet dels quals sigui titular o en qualsevol altre mitjà de comunicació o publicació propi o de tercers
o suport publicitari (calendaris, pòsters, etc.).
EXPOSICIÓ ITINERANT
Es podrà realitzar una exposició oberta al públic amb una mostra de les millors fotografies presentades al concurs (seleccionades pels membres del jurat). A través de les pàgines web del Consell i dels
Col·legis de Veterinaris de Catalunya s’anunciaran els llocs seleccionats en cada població i els dies i
horaris per poder visitar-la.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I DRET A LA PROPIA IMATGE
1) De conformitat amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, s’informa els participants que les dades
personals facilitades en el procés d’inscripció al concurs seran incorporades a un fitxer informatitzat
sota la responsabilitat del CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA i tractades amb la
finalitat d’atendre la seva sol·licitud, gestionar la seva inscripció i desenvolupar el concurs.
2) Els participants inscrits autoritzen la publicació de les seves dades personals i de les fotografies enviades al concurs en qualsevol mitjà de comunicació, suport publicitari (calendaris, pòsters, pàgines
web del Consell i dels Col·legis veterinaris, i d’altres) i en les exposicions itinerants que es puguin
organitzar per la difusió del concurs, sense que aquesta utilització els confereixi drets de remuneració o beneficis, amb l’excepció feta del lliurament dels premis als guanyadors.
3) Els participants poden exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit dirigit a CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA, carrer de FERRAN
PUIG, 15, de BARCELONA CP 08023. Així mateix també els podran exercir a les següents adreces
de correu electrònic: consell@veterinaris.cat i aiac@veterinaris.cat.
4) Mentre els participants no comuniquin el contrari al Consell, s’entendrà que les seves dades no han
estat modificades, i es comprometen a notificar-li qualsevol variació. Els participants donen el seu
consentiment per utilitzar-les exclusivament amb les finalitats esmentades anteriorment.
5) Per a les fotografies en què apareguin persones reconeixibles, els participants hauran de tenir la
seva autorització. L’organització es reserva el dret a demanar una carta signada per aquestes persones en què autoritzin l’ús de la seva imatge.
ACCEPTACIÓ TÀCITA DE LES BASES. MODIFICACIÓ I ANUL·LACIÓ DEL CONCURS
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat.
El Consell es reserva el dret de modificar les condicions del present concurs en qualsevol moment i,
fins i tot, d’anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre que concorri causa justificada per a això.
En tot cas, es compromet a comunicar a través del web del concurs les bases modificades o, si escau,
l’anul·lació del concurs en el seu conjunt, de manera que tots els participants tinguin accés a aquesta
informació.
Barcelona, abril de 2017

