Bases
El Club Marítim Port Ginesta organitza el 4t Concurs de Fotografia Nàutica de Port Ginesta

Temàtica

Premis

Les fotografies han de reflectir qualsevol aspecte relacionat
amb Port Ginesta: activitats, instal∙lacions, flota, persones,
paisatges, etc. També poden ser realitzades en una altra
ubicació sempre que incorporin un element de vinculació amb
Port Ginesta.

Per al guanyador/a del concurs:

Qui s’hi pot presentar

 Un talonari de tickets per a un sopar per a 2 persones
en cadascun dels restaurants de Port Ginesta que
col∙laboren amb aquest Concurs.
 Dues hores de classe de surf a l’Escola Catalana de Surf.
 La publicació de la fotografia a la revista N&Y Náutica y
Yates Magazine

El concurs està obert a tots els públics, amb fotografies de les
quals siguin autors. Cada autor pot presentar un màxim d’una
fotografia.

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc durant el Marina Day
a Port Ginesta el 9 de juny de 2018.

Com s’han de presentar les fotografies

Difusió

Les fotografies s’han de presentar impreses en format 22x36
cm, amb el títol i el nom de l’autor al dors, i acompanyades
d’un CD amb el fitxer en format .jpg i la fitxa de participació
signada. Si hi apareixen persones identificables, també cal
adjuntar la seva autorització de cessió de drets d’imatge.

La fotografia premiada es publicarà a la revista N&Y Náutica
y Yates Magazine i a la pàgina web i les xarxes socials de Port
Ginesta i del Club Marítim Port Ginesta, fent‐hi constar el nom
del seu autor/a.

On i quan s’han de presentar
Les fotografies es poden presentar a les oficines de Port
Ginesta fins al 30 d’abril de 2018.

Port Ginesta es reserva el dret d’utilització en exclusiva de les
fotografies presentades al concurs. La propietat intel∙lectual
de les fotografies serà del seu autor/a i Port Ginesta farà
constar el seu nom en qualsevol difusió que en faci.

Com se seleccionarà la fotografia guanyadora
Un jurat format per membres de Port Ginesta i per
professionals de l’àmbit de la imatge i la comunicació
seleccionarà la fotografia guanyadora de cada categoria. El
jurat podrà declarar desert el concurs.

RESTAURANTS COL∙LABORADORS

FRANKFURT DIMA’S

RESTAURANT EL CAPITÀ

BAR/RESTAURANT/ SUPERMERCAT

ESCOLA CATALANA DE SURF

LA MILANESA

LA TABERNA DE PORT GINESTA

NAPOLITANI.DOC

MARISQUERIA SANTOS

4t Concurs de fotografia nàutica – Port Ginesta
Fitxa de participació
Dades personals
Nom i cognoms:
DNI:
Correu electrònic:
Telèfon:
Amarrista de Port Ginesta (si/no)

Fotografia:
Títol

Declaro que sóc l’autor/a de la fotografia que presento i que és original i inèdita, i accepto les
bases del 4t Concurs de fotografia nàutica de Port Ginesta.

(signatura)
Data:

Si a la fotografia hi apareixen persones identificables, ompliu la següent:
Autorització de cessió d’imatge
_______________________________________ amb DNI __________________, autoritzo a
_______________________________________ amb DNI __________________
per tal que la meva imatge sigui fotografiada a l’efecte de ser presentada al 4t Concurs de fotografia nàutica
que organitza Port Ginesta.

___________________, ___ de ________________ de 2018

