BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA A INSTAGRAM:
“Arquitectura i paisatge”
La Junta Directiva de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya, convoca el 6è Concurs Fotogràfic del COAC_CC a Instagram sota el lema:
“Arquitectura i paisatge”.
El concurs s’iniciarà el 3 de juny i s’allargarà fins al 15 de setembre de 2021.
Hi podrà participar tothom qui ho vulgui a través de la plataforma Instagram amb l’etiqueta
#6concurs_ccc
Requisits dels participants i presentació de les fotografies
Entraran a concurs totes aquelles fotografies que es publiquin a Instagram amb l’etiqueta
#6concurs_ccc .
Per tal de poder participar al concurs i evitar possibles problemes d’etiquetatge de les
imatges s’ha de seguir el compte d’Instagram @coac_comarquescentrals i mencionar-lo a
la publicació participant al concurs.
La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants .
Les fotografies hauran d’estar publicades en el període del concurs i han de ser inèdites.
Els autors/es de les fotografies seleccionades hauran d’enviar l'arxiu de original amb la
major resolució possible al correu comarquescentrals@coac.net . La participació al
concurs és gratuïta.
S’atorgaran 4 premis a les millors imatges, que seran escollides segons el criteri del jurat,
i que hauran de complir amb els requisits presents en aquestes bases. Premi COAC-CC,
Premi Ciutat de Vic, Premi Centre Històric de Manresa, i el Premi popular al que hi
optaran totes les fotografies presentades, i es premiarà la que tingui més "m’agrada” a la
xarxa Instagram.
Calendari i terminis de participació
El concurs s’iniciarà el 3 de juny i finalitzarà el 15 de setembre de 2021 a les 23:59 h.
Premis i jurat
El jurat valorarà la composició, el tractament de la llum, l’originalitat i l’adequada resposta
al lema. El jurat exercirà el dret d’admissió de fotografies, i el seu veredicte serà
inapel·lable.
Estarà format per:
-Toni Anguera , fotògraf.
- Marc Ballús, arquitecte i fotògraf.
- Ferran Blancafort, arquitecte i fotògraf.
Premis del concurs
- Premi COAC-CC: 200€ + 100€ vals de compra als comerços del Centre Històric de
Manresa + 100€ vals de compra als comerços de Vic Comerç. I podrà exposar una
selecció de les seves millors fotografies a l’espai Fotofiíliavic de Vic.
- Premi Centre Històric de Manresa: vals de compra als comerços del Centre Històric de
Manresa pel valor de 200€.
- Premi Ciutat de Vic: vals de compra als comerços de Vic Comerç pel valor de 200€.
- Premi popular: vals impressió de l’establiment Contrast de Manresa.

Informació legal addicional
Tots els participants han de ser els autors de les imatges que presenten al concurs i disposar dels drets
d’explotació necessaris per a participar. Així mateix, els participants assumiran qualsevol reclamació que
pogués rebre el COAC o els patrocinadors del present concurs de part de terceres persones en reclamació de
dret d’explotació de les imatges incloses en el concurs
L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, servidor o
proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.
En cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi alguna imatge que no
aparegui etiquetada des del compte de @coac_comarquescentrals, l’organització no se’n farà responsable.
El COAC no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al seu compte Instagram, ni de
les reclamacions de tercers.
Ús de les imatges i ús de les dades
Tots els participants, pel fet d’incloure l’etiqueta identificativa del present concurs abans esmentada, cedeixen
els drets d’explotació de les imatges al COAC i als patrocinadors d’aquest concurs que consten al peu de les
presents bases.
Aquesta cessió es fa amb l’exclusiva finalitat de donar difusió al concurs en sí i podrà fer-se a través dels
mitjans de comunicació habituals del COAC i dels patrocinadors. Així, el COAC i els patrocinadors podran
publicar totes les fotografies presentades, per tal de difondre el desenvolupament i resultat del concurs,
publicacions i exposició, sense cap finalitat comercial, fent-hi constar sempre el nom de l’autor/a.
Les imatges publicades amb l’etiqueta #6concurs_ccc seran públiques al web i a les xarxes socials de COAC i
dels patrocinadors.
El COAC-CC atendrà les reclamacions i/o suggeriments, així com qualsevol imprevist no recollit en aquestes
bases i decidirà sobre la qüestió.
Acceptació de les bases
La publicació d’imatges amb l’etiqueta #6concurs_ccc significa l’acceptació d’aquestes bases, i de totes les
condicions d’Instagram. (instagram.com/legal/terms)
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