
  
 

BASES REGULADORES DEL FOTOCONCURS NO SIGUES CÒMPLICE 

L’Ajuntament de Vilamarxant a través l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, organiza el 

FOTOCONCURS NO SIGUES CÒMPLICE d’acord amb les següents:  

BASES 

PRIMERA. - OBJECTIU  

Promoure la creativitat artística de la joventut amb l’elaboració de material fotogràfic 

que fomente la igualtat i consciencie sobre la violència de gènere.  

 

SEGONA.- PARTICIPACIÓ  

Podrà participar l’alumnat matriculat a Educació Secundària Obligatòria als centres 

educatius de Vilamarxant. Es pot participar individualment o en grup.  

 

TERCERA.- REQUISITS 

Cada participant podrà presentar una fotografia. El contingut de la mateixa 

necessàriament estarà relacionat amb l’objecte del concurs.  

Les obres presentades han de ser originals i inèdites; no poden haver sigut publicades 

amb anterioritat en format digital o físic ni haver sigut premiades en altres concursos.  

Les fotografies tindran format digital. S’enviaran en Arxiu JPG a mida real i resolució de 

300 pp.  

Les instantànies poden ser a color i/o en blanc i negre.  

Les obres que no complisquen aquests requisits no seran tingudes en compte i es 

declararan fora de concurs. 

QUARTA.- PRESENTACIÓ  

Les propostes han d’enviar-se per correu electrònic a l’adreça 

noseascomplice@vilamarxant.es  

En el cos del missatge no ha d’aparèixer cap text ni cap referencia a l’autoria.  

En el correu electrònic s’inclourà la Fitxa emplenada i l’obra en format JPG.  
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A la fitxa de participació és imprescindible indicar un pseudònim amb el qual participar. 

Es un requisit motivat per garantir l’anonimat de les persones que participen en la 

valoració del jurat.  

Una volta rebut el correu electrònic amb tots els requisits complets, la persona rebrà un 

correu de confirmació de recepció.  

CINQUENA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ  

El termini de presentació serà fins al 5 de novembre de 2021. NO s’acceptarà cap 

comunicació fora del termini de presentació.  

SISENA.- JURAT 

La valoració del Jurat es realitzarà garantint en tot moment l’anonimat en l’autoria de 

les obres.  

El Jurat podrà declarar desert el concurs si les propostes  no reuneixen els requisits 

indicats en aquestes bases.  

La comunicació de l’obra premiada es farà pública el 10 de novembre de 2021 a la pàgina 

web de l’Ajuntament de Vilamarxant i a través de les seues xarxes socials.  

SETENA.- PREMIS 

S’estableix un 1r premi d’una tauleta tàctil a més, de ser la imatge de la campanya de 

l’ajuntament per al 25 de Novembre Dia Internacional contra la Violència de Gènere.  

A més a més, totes les fotografies seran difoses a les pàgines web i xarxes socials del 

consistori i seran exposades al públic en una exposició.  

HUITENA.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL  

Les persones autores de les obres participants cedeixen a l’Ajuntament de Vilamarxant 

pel termini màxim que permet la Llei tots els drets d’explotació de l’obra, com són els  



  
 

de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per qualsevol 

procediment, modalitat, en qualsevol suport i tantes vegades com es considere oportú, 

esmentat l’autoria.  

NOVENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES  

La inscripció a aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.  

  



  

FITXA D’INSCRIPCIÓ 

Nom i cognom de l’autor/a:  

Pseudònim:  

Centre educatiu:  

Curs:  

Títol de l’obra:  

Correu electrònic:  

Telèfon mòbil:  

La persona participant manifesta que és l’autor o autora de la fotografia i que ha 

aconseguit l’autorització de les persones que apareixen a efectes de l’ús dels drets 

d’imatges. A més, compta amb l’autorització de pare, mare o tutors dels menors d’edat 

que apareixen a les imatges.  

La persona participant cedeix a l’Ajuntament de Vilamarxant, els drets d’explotació de 

les imatges, consistents en la reproducció, comunicació i distribució pública de les obres, 

les quals es faran sempre amb el reconeixement de la condició de l’autor o autora, 

excepte que manifeste el contrari.  

AUTORITZACIÓ MENOR D’EDAT 

Per mitjà del present escrit, _____________________________________________, 

amb DNI, declare que sóc pare, mare, tutor/a del/la menor 

________________________________________________ i conseqüentment, done la 

meua autorització perquè participe en el concurs No sigues còmplice. Així mateix, 

declare que he llegit i acceptat les bases d'aquest concurs.  

____________________, a __________ de _________ 

Signatura:  

 


