Campanya per al foment de la recollida selectiva a Terrassa
BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA
El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa organitza
el I concurs sobre el reciclatge i la recollida selectiva, 2014.
TEMA
Les fotografies hauran de seguir la temàtica “I TU, COM RECICLES A CASA?” ,
mostrant com cada ciutadà/ana treballa en favor del Medi Ambient i de la
millora de la nostra ciutat reciclant a casa seva.
CRITERIS PER LA VALORACIÓ DE LES FOTOS
L’objectiu del concurs de fotografia “I TU, COM RECICLES A CASA?” és reconèixer
l’esforç de les persones que fan separació de deixalles a la seva llar i mostrar que és
possible i fàcil organitzar-se per fer-ho. També es valoraran iniciatives de reutilització
de residus per aprofitar objectes que ja no fem servir i donar-los una segona vida.
Igualment es valoraran fotografies que mostrin pràctiques o iniciatives per prevenir la
generació de residus. Es valorarà la creativitat, funcionalitat, originalitat i efectivitat de
les pràctiques que mostrin les fotografies.

PARTICIPANTS
Podrà participar al concurs qualsevol ciutadà/ana major d’edat de Terrassa.
Els membres del Jurat no podran participar al concurs.
JURAT
El jurat estarà format per : el cap del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, el
cap del CDEA, tres tècnics i tècniques del Servei de Medi Ambient i
Sostenibilitat, una dissenyadora gràfica i un tècnic del Consorci de Residus del
Vallès Occidental.
FORMAT FOTOGRÀFIC I PRESENTACIÓ
Les imatges es presentaran en suport digital, color, blanc i negre, etc.
Les obres es presentaran en arxiu JPG, anomenat amb el títol de la fotografia.
Cada fotografia haurà de tenir una mida mínima de 1500 píxels pel costat més
petit amb una resolució de 300 ppp.
Nomes s’admetrà una fotografia per autor.
Les imatges han de complir la normativa vigent i, per tant, no poden vulnerar
els drets de tercers, especialment els de propietat intel·lectual, a l’honor,
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades
personals de tercers i a les obligacions derivades de l’ús de noves tecnologies i
de les comunicacions comercials.
ENVIAMENT DE LES FOTOGRAFIES

Les obres s’han d’enviar a la següent adreça de correu electrònic:
cdea@terrassa.cat
IDENTIFICACIÓ
En el correu en què s’enviïn les fotografies han de constar les següents dades
obligatòries i en aquest ordre:
Títol de la fotografia:
Nom de l’autor/a:
Edat:
Adreça:
Telèfon:
Si es forma part d’una associació fotogràfica, indicar nom entitat:
DATES
El termini de presentació de fotografies s’iniciarà el 15 de novembre. El termini
màxim de lliurament d’obres finalitzarà el dia 15 de desembre de 2014, a les
15:00h.
AUTORIA
Les fotografies han de ser de creació dels participants. Els drets de propietat
intel·lectual han de pertànyer íntegrament al participant.
AUTORITZACIÓ DE TERCERS
Per a la captació, reproducció i publicació de la imatge o dades personals de les
persones que apareguin a les fotografies, els participants que presentin
fotografies a concurs són responsables d’haver obtingut les autoritzacions que
corresponguin. Les persones que apareguin a les fotografies hauran de ser
majors d’edat i han d’haver estat informades pels participants de l’ús que
es farà de la seva imatge, així com de la cessió de les fotografies a favor del
Servei de Medi Ambient i de l’Ajuntament de Terrassa.
PUBLICACIÓ DE LES FOTOGRAFIES
Totes les fotografies rebudes podran ser publicades a les diferents xarxes
socials de la campanya (facebook, web, twitter)
EXCLUSIÓ DE FOTOGRAFIES
Els organitzadors es reserven el dret d’excloure aquelles fotografies que no
s’ajustin a la temàtica, o que tinguin un contingut que pugui resultar ofensiu.
PUBLICACIÓ DEL VEREDICTE I ENTREGA DE PREMIS
El resultat del veredicte i les fotografies guanyadores es publicaran a:
Pàgina web: http://www.reciclabe.terrassa.cat
Facebook https://www.facebook.com/Terrassareciclabe
Twitter https://twitter.com/trsreciclabe

L'entrega de premis es realitzarà en una data a determinar, entre els mesos de
desembre de 2014 i gener de 2015. La data i lloc d’entrega de premis es
publicarà a la web, facebook i twitter abans esmentats.
Les persones premiades seran avisades amb antel·lació. En cas que no es pugui
contactar amb els guanyadors/es per causes alienes als organitzadors, serà
guanyador/a la persona que hagi quedat en segon lloc de la classificació de
cadascun dels premis, i així successivament fins que es trobi un guanyador/a .
Per recollir el premi, els/les guanyadors/es hauran d’acreditar la seva identitat.
Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades dels
guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de ni de l’Ajuntament de Terrassa, ni
del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
LLISTAT DE PREMIS
Primer, segon i tercer premi: Un pack de material complert per a fer reciclatge
correctament (cubell d’orgànica, bosses separadores fraccions envasos, vidre i
paper i cartró, bossa per anar a comprar, etc.) o vermicompostador per fer
compost per a plantes o hort (a escollir)
Tots els i les participants: Pack bossa amb tres separadors per a reciclar
envasos, vidre i paper

DRETS D’IMATGE
Les persones participants autoritzen al Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament
de Terrassa per tal que els seus noms, cognoms i imatge puguin ser reproduïts
i publicats a través de qualsevol mitjà, incloent-hi internet i qualsevol altre
mitjà de posada a disposició interactiva, per a la publicació dels guanyadors/es
d’aquest concurs, així com per la publicitat de noves edicions, sense que
aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap remuneració.
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els participants coneixen i accepten que en cas de resultar guanyadors cedeixen
a favor del Servei de Medi Ambient l’Ajuntament de Terrassa els drets
patrimonials de propietat intel·lectual de les fotografies presentades al concurs
per tal de reproduir-les en catàlegs, pòsters, pancartes, llibres de difusió,
pàgines web o qualsevol altre suport físic o digital per a la promoció i difusió del
Concurs de Fotografia i de la Campanya fent constar el nom de l’autor i
respectant les proporcions originals de la fotografia.
Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per un període
de quatre anys.
L’organització es reserva el dret d’exposar i reproduir les fotografies
presentades al concurs prèvia obtenció del permís corresponent de l’autor.

RESPONSABILITAT
Els participants seran responsables dels danys i perjudicis que causin a tercers
derivats de la seva participació en aquest concurs, amb total indemnitat per
Servei de Medi Ambient i l’Ajuntament de Terrassa.
RESERVES I LIMITACIONS
El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa es
reserva el dret a anul·lar o suspendre el concurs, o bé canviar alguna de les
seves condicions si per causes alienes a la seva voluntat no pogués complir
amb el normal desenvolupament del concurs.
Els organitzadors descartaran les inscripcions abusives o fraudulentes.
El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Terrassa no es fan
responsables de la veracitat de les dades facilitades pels participants; en cas
que les dades siguin incorrectes o estiguin incompletes, els organitzadors
s’eximeixen de tota responsabilitat per no poder contactar amb el guanyador/a.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs comporta l'acceptació íntegra d’aquestes
bases. Qualsevol aspecte no contemplat en aquestes bases serà decidit per la
pròpia organització.

