
 
 

“El barri del Coll vist per veïns i veïnes” 

Bases Concurs fotogràfic i Exposició fotogràfica. 

 En motiu de la Festa Major del barri del Coll l’associació de comerç Coll Amunt! 

organitza un concurs fotogràfic no professional on poden participar veïns, veïnes i  

tots aquelles persones que viuen, treballen, passegen  i estimen el Coll! 

 

1.- Podrà participar qualsevol veí o veïna del barri no professional de la fotografia.   

2.- S'admet un màxim de 4 fotografies per participant.  

Aquestes no han d'haver estat publicades, divulgades o premiades amb anterioritat. 

Cap tercera part pot tenir llicència o drets sobre les imatges presentades al 

concurs.  

3.- El tema de la fotografia serà el barri del Coll.  L’organització del concurs  es 

reserva el dret d’excloure aquelles fotografies que no representin imatges del barri. 

S'acceptaran retocs fotogràfics però no fotomuntatges. 

4-El participant al lliurar la fotografia declara:  

4.1.Ser l'autor de la mateixa i cedir els drets de reproducció de la/es fotografia/es a 

Coll Amunt! per poder ser difoses per Coll Amunt!  par a la seva publicació 

d'Internet en les seccions de la seva pàgina web, xarxes socials  i qualsevol tipus 

de material promocional de la l’associació  relacionada amb la seva activitat, sense 

que l'autor pugui reclamar cap dret ni compensació econòmica pel seu ús. 

4.2.  Que l’autor dona consentiment i participa amb les seves fotografies en 

l’exposició “El barri del Coll vist per veïns i veïns” que es farà als aparadors dels 

comerços associats en les dates que coincideixen amb la Festa Major del Coll durant 

el mes de juny i juliol de 2022. 

 

5.-Presentació de les fotografies 

5.1. Les fotografies s'hauran de presentar enviant un correu a l’associació Coll 

Amunt en jpg al correu collamunt@gmail.com  i a traves d’aquest enllaç 

https://forms.gle/rvY8psnQSmVefvUs9  o també clicant aquí.    

S’haurà d’omplir una inscripció per cada fotografia presentada ( màxim 4 

fotografies, cal fer 4 inscripcions: una per cada fotografia) 

5.2,L’associació imprimirà les fotos dels participants en paper adequat i mida 

adequada per poder ser exposades als aparadors de les botigues associades 

6.- El termini d'entrega de les fotografies és fins el 30 de maig 2022 
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7.- Hi haurà dos premis: 

7.1. Tots els participants que vulguin podran gaudir d’una visita guiada col·lectiva a 

la Torre Salvador. S’informarà als participants amb 15 dies d’antelació del dia i 

horari de la visita guiada. 

7.1. Val de regal de 200 € per bescanviar als establiments associats a Coll Amunt!.  

8. Coll Amunt posa a disposició de totes aquelles persones que vulguin un taller 

d’introducció a la fotografia que es realitzarà el dia 20 de maig de 2022 al Coll. 

Es tracta d’una sortida fotogràfica guiada per un professional que donarà consells 

de tècnica i composició fotogràfica. Les fotografies realitzades en aquest taller es 

podran presentar. Cal apuntar-se  en aquest enllaç  

https://forms.gle/c6HFHEpVLP1iHPBg8   o també clicant aquí .  

I per més informació enviar un correu a collamunt@gmail.com o als comerços 

associats. 

9.- La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de totes i 

cadascuna de les bases, així com la decisió inapel·lable del jurat. 

 PROTECCIO DE DADES 

Els participants autoritzen que les Dades Personals siguin incorporades a la base de 

dades de Coll Amunt  així com a publicar el nom i cognom de l’autor de cada 

fotografia en qualsevol medi de comunicació de Coll Amunt.  Les Dades també 

s'utilitzaran per gestionar aquest concurs promocional, contactar publicar el 

guanyador i informar –lo i entregar-li  el premi.  

PREMI 

El premi consisteix en un (1) val de 200  euros per gastar en els establiments 

associats a Coll Amunt per la persona que ha presentat la fotografia escollida com a 

guanyadora pel jurat. 

L’Associació com a promotora del premi, es reserva el dret de modificar el contingut 

del premi quan les circumstàncies ho justifiquin, si bé aquestes modificacions 

sempre respectaran el valor inicial del premi o, en tot cas, seran per millorar-lo. 

El premi no és bescanviable pel seu valor en metàl·lic ni per qualsevol altre premi 

que no sigui el previst aquí, i caducarà un cop vençut el termini establert per a la 

seva vigència. El val caducarà el 30 de juliol 2022. 

JURAT 

El jurat d'aquest premi està format per l'equip 3 persones:  professionals del món 

de la fotografia, de la comunicació i d’entitats del barri.   

Les presents bases estan publicades al web de l’associació Coll Amunt: 

https://www.collamunt.cat/ 

 

Barcelona, 6 de maig 2022 
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