III CONCURS DE FOTOGRAFIA DE SANT VALENTÍ
AJUNTAMENT VILLALONGA
TEMA:
La temàtica serà l'amor.
REQUISITS:
La fotografia ha de ser obra de l'autor/a i ha de tindre caràcter inèdit, no ha d'estar publicada ni
premiada en altres concursos.
Títol de la fotografia i dades personals de l'autor/a ( Nom, cognoms i telèfon).
Tot aquell que es presente sense adjuntar la informació adient, quedarà fora del concurs.
PARTICIPANTS
Podran participar persones de totes les edats.
TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ
L'últim dia per entregar les fotografies serà dimarts 12 de febrer del 2019.
Es podran presentar dues fotografies per participant (la qual sols podrà optar a un premi).
Les fotografies s'enviaran al següent correu electronic: ajuntament@villalonga.es
indicant en el assumpte “concurs de fotografia”
SELECCIO:
A partir del dia 13 de febrer, totes les fotografies es validaran, i s'elegirà la imatge guanyadora,
per un jurat qualificat.
La fotografia guardonada es donarà a conèixer el 14 de febrer en el Facebook de
l'Ajuntament, i es cridarà personalment als guardonats.
PREMIS
Es lliuraran tres premis. Cada premi constarà d'un sopar per a dues persones valorat en 60 €, en
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qualsevol bar/restaurant que forme part de l'Associació de Comerços de Villalonga.

QÜESTIONS LEGALS
Les persones participants en el concurs cedeixen de forma gratuïta els drets de comunicació
publica, reproducció, difusió i transformació dels seus treballs, per al us de catàlegs, cartellera i/o
peces promocionals de l’Ajuntament, en el canal de comunicació en les xarxes socials tant a nivell
global com a nivell local.
La organització del concurs no es fa responsable d’aquelles propostes que es remeten per les
persones participants, i que pogueren violar els drets d’autoria de terceres persones, sent aquelles
que prenen part les úniques responsables en cas de reclamació. Així mateix, les persones
participants deuran poder demostrar la seua autoria, en cas de que aixina ho requerirà la
organització.
En virtut del disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de
dades personals, informem de que les seus dades de caràcter personal, recollides en fonts
accessibles al públic o dades que vostè ens ha facilitat, procedeixen de un fitxer propietat de
l’Ajuntament, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament del Concurs . El us d’aquest fitxer,
les dades del qual no seran objecte de cessió a terceres persones, es circumscriu al us exclusió del
Ajuntament.
Segons el citat reglament pot exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió dirigint-se
al responsable en protecció de dades de l’Ajuntament.
ACEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació en este concurs suposa l’acceptació plena de les presents bases. Qualsevol
circumstancia no contemplada en les mateixes, serà resolta per el jurat amb caràcter inapel·lable.

En Villalonga, 23 de Gener de 2019
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