
                                                                                        

    

 

BASES DEL CONCURS BASES DEL CONCURS BASES DEL CONCURS BASES DEL CONCURS ARQUITECTOUR GIRONAARQUITECTOUR GIRONAARQUITECTOUR GIRONAARQUITECTOUR GIRONA    2017201720172017    
EL CADAQUÉS DE PETER HARNDEN I LANFRANCO BOMBELLIEL CADAQUÉS DE PETER HARNDEN I LANFRANCO BOMBELLIEL CADAQUÉS DE PETER HARNDEN I LANFRANCO BOMBELLIEL CADAQUÉS DE PETER HARNDEN I LANFRANCO BOMBELLI    

    
    
PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS    
Pot prendre part en aquest concurs qualsevol usuari d’Instagram inscrit a l’activitat que publiqui 
fotografies amb l’etiqueta de l’Arquitectour Girona: #arquitectourgirona#arquitectourgirona#arquitectourgirona#arquitectourgirona. Les fotografies han d’estar 
fetes amb dispositiu mòbil i han de contribuir a difondre l’activitat. 
 
El termini del concurs serà del dissabte 7 7 7 7 d’octubre a les 9d’octubre a les 9d’octubre a les 9d’octubre a les 9....30303030    hhhh    fins fins fins fins aaaal dilluns 9 l dilluns 9 l dilluns 9 l dilluns 9 d’octubre a les d’octubre a les d’octubre a les d’octubre a les 
23.23.23.23.59595959    hhhh, per la qual cosa les fotografies hauran d’estar fetes i publicades en aquest període. 
 
Es poden publicar tantes fotos com es vulgui per persona i totes entraran a concurs. 
    
    
SELECCIÓSELECCIÓSELECCIÓSELECCIÓ    DE LES FOTOGRAFIES DE LES FOTOGRAFIES DE LES FOTOGRAFIES DE LES FOTOGRAFIES FINALISTESFINALISTESFINALISTESFINALISTES    
Poden optar als premis del concurs totes les imatges que els inscrits hagin publicat a Instagram 
amb l’etiqueta #arquitectourgirona. Un cop finalitzat el concurs, el jurat escollirà les fotografies 
finalistes. Es demanarà a l’autor l’arxiu original de la fotografia seleccionada mitjançant un missatge 
privat a través del perfil @coac_girona. Els participants que hagin resultat finalistes la podran enviar 
fins al 24 d’octubre de 201724 d’octubre de 201724 d’octubre de 201724 d’octubre de 2017, a l’adreça cultura.gir@coac.net, a les 14.00 hores. 
    
    
JURAT I VEREDICTEJURAT I VEREDICTEJURAT I VEREDICTEJURAT I VEREDICTE    
El jurat estarà format per l’equip del Departament de Cultura de la Demarcació de Girona del COAC 
i un fotògraf professional, que es reuniran i escolliran les fotografies premiades del concurs. 
 
El veredicte serà publicat el dimarts 31 d’octubre de 2017dimarts 31 d’octubre de 2017dimarts 31 d’octubre de 2017dimarts 31 d’octubre de 2017. Aquest es comunicarà als premiats a 
través dels canals oficials de la Demarcació de Girona del COAC Girona i les seves xarxes socials 
(Instagram, Facebook i Twitter). 
 
El veredicte del jurat serà inapel·lable tot i que la Demarcació de Girona del COAC es reserva el 
dret a modificar la decisió en cas que els finalistes no contactin amb l’organització.  
    
    
PREMIS DEL CONCURSPREMIS DEL CONCURSPREMIS DEL CONCURSPREMIS DEL CONCURS    
Els premis seran: 

1) Primera categoriaPrimera categoriaPrimera categoriaPrimera categoria: La millor fotografia de l’experiència “Arquitectour Girona” 
PremiPremiPremiPremi: Àpat degustació per a dues persones al restaurant Compartir de Cadaqués + Llibre 
Àlbum 1888-2005. Dues Visions de l’Alt Empordà. Figueres, 2006. 
 

2) Segona categoriaSegona categoriaSegona categoriaSegona categoria: La millor fotografia de l’arquitectura en detall de Harnden i Bombelli  
 

PremiPremiPremiPremi: Nit d’hotel per a dues persones a l’Hotel Llané Petit de Cadaqués (3*) + Llibre Àlbum 
1888-2005. Dues Visions de l’Alt Empordà. Figueres, 2006.  
    

3) Tercera categoriaTercera categoriaTercera categoriaTercera categoria: La millor fotografia de l’arquitectura de Harnden i Bombelli en relació amb 
el paisatge. 
PremiPremiPremiPremi: Dues entrades per visitar la Casa Museu Dalí a Port-Lligat + Un menú per dues 
persones al Restaurant Can Rafa de Cadaqués + Àlbum 1888-2005. Dues Visions de l’Alt 
Empordà. Figueres, 2006. 

    



                                                                                        

    

 

La Demarcació de Girona del COAC comunicarà personalment als premiats com fer efectius els 
premis. El premi és intransferible i se n’ha de disposar segons les condicions establertes per cada 
establiment i segons la disponibilitat d’aquests. 
 
ACCACCACCACCEEEEPTACIÓ DE PTACIÓ DE PTACIÓ DE PTACIÓ DE LES BASES LEGALS I ÚS DE LES DADESLES BASES LEGALS I ÚS DE LES DADESLES BASES LEGALS I ÚS DE LES DADESLES BASES LEGALS I ÚS DE LES DADES    
La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i el dictamen del jurat, 
així com la cessió no exclusiva dels drets d’explotació de les imatges a la Demarcació de Girona 
del COAC per a la seva reproducció a través de tots els canals de comunicació convencionals i 
virtuals que la mateixa utilitza, i també, per a la impressió en fulletons i publicacions col·legials. 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
personal, us informem que les dades dels premiats no s’incorporaran a cap fitxer de la Demarcació 
de Girona del COAC. 
 
 

Girona, setembre de 2017 
 
 
 
Organitza 
 

 
 
 
Amb la col·laboració de 
 

   
 
 
 
Tota la informació la podeu trobar a: http://www.arquitectes.cat/girona  
 


