BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DEL PROGRAMA EDUCATIU “DESCOBREIX EL RIU”
Organització
Aquest premi està organitzat per la Fundació RIVUS, per encàrrec del Consorci Besòs Tordera, amb la col·laboració de
l’empresa Aprèn Serveis Ambientals S.L., que gestiona el programa educatiu “Descobreix el riu”.
Participació
Poden participar en aquest concurs tots aquells alumnes d’ESO que realitzin alguna activitat del programa “Descobreix
el riu” durant el curs 2019-20.
Procediment participació
Els alumnes participants ho fan a títol personal, i poden presentar a concurs com a màxim 2 fotografies, que han de ser
inèdites, fetes pel mateix alumne, no poden haver estat premiades amb anterioritat, no hi poden aparèixer cares de
persones i no pot ser ofensiva.
Les fotografies s’enviaran en format digital JPG i el fitxer ha d’estar entre els 1,5 i 3 MB.
L’obra es pot enviar de dues maneres:
1) A l’adreça apren@apren.cat indicant el títol de l’obra, el nom de l’autor i el nom del centre educatiu on
estudia, acompanyada pel formulari d’inscripció degudament emplenat (us el podeu descarregar des del blog
del programa educatiu https://descobreixelriu.wordpress.com/activitats/).
2) Enviant la fotografia per WhatsApp al telèfon 662 532 764, habilitat per la Fundació RIVUS per a la recepció de
treballs, tot indicant el vostre nom i centre educatiu. Un cop rebuda, se us reenviarà al mateix telèfon mòbil i
per WhatsApp el formulari d’inscripció (també us el podreu descarregar entrant a

https://descobreixelriu.wordpress.com/activitats/), que s’haurà de retornar degudament emplenat.
La data límit de presentació de fotografies és el 26 de juny de 2020.

Temàtica
La temàtica del concurs serà “Dona-li un like al riu”. A la fotografia, que ha d’estar realitzada a qualsevol riu o riera de
les conques del Besòs o de la Tordera, haurà d’aparèixer la teva mà fent un thumbs up
fons t’agrada) o bé un thumbs down

(si la imatge que tens de

(si, al contrari, allò que veus no t’agrada –abocaments, espècies invasores,

etc.-).
1/2

Jurat
El jurat estarà format per:


Representant dels Òrgans de Govern del Consorci Besòs Tordera



Fotògraf/a professional



Representant del Patronat de la Fundació RIVUS



Membre del Consell Assessor Científic/Tècnic de la Fundació RIVUS



Representant d’Aprèn Serveis Ambientals S.L.

Premis
S’atorgaran un primer premi i dos accèssits. El primer premi i un accèssit l’atorga el jurat i el segon accèssit serà la
fotografia amb més “like” al canal d’Instagram de la Fundació Rivus (@fundaciorivus). En cas que la decisió del jurat
coincideixi amb la foto amb més “like” a Instagram, es premiarà la segona foto amb més “like”, i així successivament.
Les fotografies es penjaran a Instagram un cop s’hagin rebut totes i s’obrirà un període de votació durant la primera
quinzena de juliol.


Primer premi: targeta regal valorada en 150 € per a la compra de complements tecnològics, llibres i material
didàctic. Aquesta fotografia esdevindrà portada del Butlletí Besòs Tordera.



Accèssits: cadascun dels accèssits rebrà una targeta regal valorada en 70 € per a la compra de complements
tecnològics, llibres i material didàctic

Els centres dels 3 alumnes guardonats rebran la mateixa targeta regal.
Les obres guanyadores es publicaran als mitjans de comunicació de la Fundació RIVUS, del Consorci Besòs Tordera,
d’Aprèn i a aquells vinculats al programa educatiu “Descobreix el riu”.
Lliurament de premis
El veredicte del jurat es farà públic en un acte de lliurament que tindrà lloc a la seu del Consorci Besòs Tordera durant el
mes de setembre de 2020.
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Les fotografies guanyadores es presentaran al públic en una exposició al vestíbul del Consorci Besòs Tordera i podran
ser exposades també en d’altres suports de comunicació del Consorci, de la Fundació RIVUS i d’Aprèn Serveis
Ambientals S.L.
El veredicte del jurat és inapel·lable, i el sol fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes Bases.

Consideracions
La participació en aquest concurs implica:


Acceptar la publicació de la fotografia al canal Instagram de la Fundació RIVUS.



Acceptar les normes especificades a les Bases del concurs.

Els representants legals dels autors participants en aquest concurs donen el seu consentiment per tal que les dades
personals que faciliten s’incorporin a un fitxer informatitzat amb la finalitat de gestionar el procés del premi. També
autoritzen a la Fundació RIVUS, al Consorci Besòs Tordera i a Aprèn Serveis Ambientals S.L. la difusió de les imatges
presentades a concurs, així com de les fotografies i gravacions dels actes públics que es duguin a terme vinculats a
aquest concurs i on apareguin els alumnes participants.

L’autor de la fotografia participant manifesta i garanteix a la Fundació RIVUS, al Consorci Besòs Tordera i a Aprèn
Serveis Ambientals S.L. que és l’únic titular de tots els drets d’autor sobre la fotografia que presenta al concurs i es
responsabilitza totalment de que no existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació de
tercers per drets d’imatge.
L’organització d’aquest concurs descartarà únicament aquelles fotografies que no reuneixin un mínim de qualitat, que
no compleixin les Bases exposades en aquest document o bé que siguin de mal gust o ofensives.

Granollers, setembre de 2019
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