
BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA 4t ANIVERSARI TORRE DE LA SAGRERA

1. Participants:
Podrà participar al concurs qualsevol persona major de 18 anys.

2. Temàtica i obres:
Les fotos han de mostrar l’equipament de la Torre de La Sagrera, ja sigui des de l’exterior o
amb algun element reconeixible. Cada participant podrà presentar un màxim de 3
fotografies. Aquestes han de ser originals, els participants han de ser els únics autors i es
responsabilitzen que no existeixen drets a tercers, així com de tota reclamació per drets
d’imatge presentades al concurs.

3. Presentació i enviament:
Les obres hauran de ser presentades en format JPEG, PNG o TIFF a través del correu
electrònic info@torrelasagrera.cat amb la màxima qualitat possible per a la seva possible
futura reproducció.
Cal incloure el nom complet de l’autor i les dades de contacte. El títol de l’obra és opcional.
A l’assumpte del correu, cal indicar “ANIVERSARI TORRE - FOTO CONCURS”.

4. Terminis d’admissió:
El termini de presentació de les obres serà fins el 19 de febrer a les 23:59. No s’admetran
obres presentades més tard d’aquest termini.

5. Premis:
El primer i únic premi serà un val per a realitzar un taller trimestral ofert al programa de la
Torre de La Sagrera, a escollir i amb validesa d’un any des del dia de l’anunci de la persona
guanyadora. El premi pot ser utilitzat per qualsevol persona amb autorització del guanyador
del concurs.
La fotografia guanyadora serà a més impresa i exposada al vestíbul de l’equipament.

6. El jurat:
Les entitats membres de la Federació Torre de La Sagrera faran una preselecció de 3
fotografies finalistes un cop acabat el termini d’admissió. Només es seleccionarà una de les
obres presentades per cada artista.
La fotografia guanyadora serà escollida d’entre les finalistes mitjançant votació popular a
través d’un formulari online, accessible fins el dia 28 de febrer a les 23:59.

7. Fotografia guanyadora:
La fotografia guanyadora serà anunciada durant el dia 1 de març a través de les xarxes
socials de la Torre de la Sagrera, i serà comunicat a la persona guanyadora a través del
correu electrònic pel qual es presenta la fotografia.

8. Drets d’autor:
Les obres fotogràfiques realitzades i presentades son propietat dels seus autors. En
participar en el concurs, l’autor autoritza a la Torre de La Sagrera a reproduir, publicar i
comunicar al públic les fotografies seleccionades per a la realització de futures
reproduccions impreses i per mitjans digitals.



9. Protecció de dades:
https://www.torrelasagrera.cat/avis-legal-i-politica-de-privacitat

10. Acceptació de les bases:
La participació en el concurs suposa la plena acceptació de les bases.

Barcelona, 11 de febrer de 2022
L’Equip Humà de la Torre

https://www.torrelasagrera.cat/avis-legal-i-politica-de-privacitat

