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BASES I CONDICIONS DEL 1er CONCURS DE FOTOGRAFÍA DEL CLUB DE 

VELA BLANES 

Participació 

-El concurs es obert i gratuït per a tots els participants. 

-El període de presentació de les fotografies serà des del dia 15 de juny al 25 de juliol, no 

s’acceptaran fotografies després de la data de finalització d’enviament. 

-El dia 20 d’agost s’emetrà el veredicte i el dia de la festa final de temporada d’estiu el 27 d’agost 

es realitzarà l’entrega de premis.  

-S’hauran d’enviar al correu patricia@cvblanes.cat indicant: 

Assumpte: Concurs fotogràfic CVB 

El nom i cognom de l’autor, títol de la fotografia, edat i numero de telèfon. 

-La participació al concurs suposa l’acceptació total d'aquestes bases. 

 

Temàtica 

La temàtica ha de ser de l’àmbit nàutic, tant pot ser paisatge natural com objectes relacionats 

amb el tema, preferiblement fotografies fetes al club o al seu entorn mes pròxim. 

 

Requisits de les fotografies 

Les fotografies s’han de fer en format jpg – jpeg: 

-Quadrat entre 1500 i 3000 pixels  

-Vertical costat llarg de la foto mínim 1500 i màxim 3000 píxels 

-Horitzontals costat llarg de la foto mínim 1500 i màxim 3000 píxels 

Resolució: 300ppp  

En aquest link l’associació Afic de Blanes us facilita un tutorial per adaptar les fotografies al 

format que us sol·licitem 

http://www.aficblanes.com/website/noticies.asp?id_noticia=1088 

-Les fotografies no hauran de tenir marques d’aigua, signatures o marques comercials. 

-Es sol·licita un màxim de dues fotografies per participant. 

-Les fotografies han d’estar fetes per la persona participant i ser una obra original seva. 

- El Club de Vela es reserva els dret de retirar del concurs les fotografies que no siguin adequades 

o no compleixin els requisits. 

mailto:patricia@cvblanes.cat
http://www.aficblanes.com/website/noticies.asp?id_noticia=1088
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Dotació de premis 

a. S’atorgaran 3 premis als autors/es de les 3 millors fotografies.  

b. El mateix autor no podrà optar a més d’un premi.  

c. Els premis estaran dividits en dues categories. 

- Premi Popular que constarà en:  

1er Premi: Sortida 20 minuts amb moto aquàtica 

2on Premi: 2h. de caiac o paddle surf 

3er Premi: Entrada puntual al Spa del Club de Vela Blanes  

-Premi del jurat que constarà en: 

1er Premi: Sortida 4h. en vaixell (sense titulació) 

2on premi: Sortida 30 minuts amb moto aquàtica. 

3er Premi: 2h. caiac o paddel surf. 

Resolució del concurs 

-Pel premi popular es sotmetran les fotografies a votació virtual, es publicaran a l’aplicació 

d’Instagram  al perfil @ConcursFotografiaCVB , l’usuari indicarà amb un like quina es la 

fotografia que consideri mereixedora del premi popular. 

El període de votacions en aqueta categoria es compren entre el 3 i el 25 d’agost. 

-Per al premi del jurat es mostraran totes les fotografies presentades que compleixin els 

requisits al jurat professional composat per: 

.Dos membres de l’agrupació Fotogràfica i cinematogràfica de Blanes 

.Tres membres del Club de Vela Blanes 

Deliberaran i decidiran quines seran les fotografies seleccionades. 

El dia 20 d’agost s’emetrà el veredicte i s’informarà als guanyadors 

El dia de la festa de cloenda de la temporada d’estiu el 27 d’agost, es celebrarà l’entrega de 

premis. 

Les fotografies guanyadores s’imprimiran en format definitiu d’exposició, s’exposaran a la sala 

de socis de manera permanent, s’anunciaran i es publicaran al Instagram i a la revista del Club 

de Vela. 
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Reproducció i publicació de les fotografies 

L’enviament de les fotografies en el marc del concurs porta implícita l’autorització per a la seva 

reproducció i distribució, així com la comunicació pública, tant a Internet com a les xarxes 

socials:  

a. Els guanyadors hauran de lliurar l’arxiu original de la fotografia (amb la màxima qualitat i 

resolució).  

b. El Club de Vela de Blanes farà difusió de les propostes guanyadores. 

Els autors conservaran la propietat intel·lectual dels treballs presentats. Els concursants cediran 

al Club de Vela Blanes i a tercers autoritzats pel Club de vela Blanes els drets d’explotació que 

corresponguin a fi de la publicitat del Premi i els seus resultats, com ara la publicació i/o 

exposició de les propostes presentades. Els participants pel simple fet de presentar-se declaren 

l’acceptació de les presents bases, així com de les decisions finals del jurat. En compliment del 

Reglament (UE) 2016/679, s'informa que les dades personals recollides en aquest concurs són 

necessàries per a la realització de les prestacions pròpies relatives a la difusió, desenvolupament 

i divulgació del resultat, així com per la publicació i/o exposició dels treballs presentats i 

guanyadors. Les dades proporcionades es conservaran mentre siguin necessàries per les 

prestacions esmentades, i a més durant el temps necessari per complir amb les obligacions 

legals. Les dades no se cediran a tercers sense autorització prèvia i inequívoca de la part 

interessada, excepte en els casos en què aquesta autorització no sigui necessària per existir una 

obligació legal o un interès legítim. El concursant té dret a obtenir informació sobre el 

tractament de les seves dades personals; per tant té dret a accedir a les seves dades personals, 

rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin 

necessàries. 

c. El Club de Vela de Blanes es reserva el dret de publicar les fotografies presentades, sense citar-

ne l’autor, a la galeria d’imatges de l’apartat de galeria multimèdia del portal web del Club.  

d. El Club de Vela Blanes es reserva el dret de publicar les fotografies presentades, citant-ne 

l’autor, al compte de Facebook, twiter i al compte d’Instagram del Club de Vela . Els autors de 

les fotos accepten que el seu nom d’usuari i la imatge de perfil es mostrin al perfil oficial 

d’Instagram del Club de Vela de Blanes. 

e. En el cas que apareguin persones en les fotografies, l’autor haurà de tenir els drets d’imatge i 

serà l’únic responsable davant qualsevol contingència. 


