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BASES DEL XVII CONCURS DE FOTOGRAFIA 2022 

Categoria 

• Esport/instal·lacions: Aquesta categoria engloba fotografies que mantinguin alguna 
relació amb el CEM, ja sigui per imatge, significació, que s’hagin fet a les instal·lacions… 
Les imatges poden ser de sortides, o espais on hi participi el CEM. Valorarem la 
representació de què som CARÀCTER AUTÈNTIC®. 

Votació 

Serà el CEM mitjançant un jurat composat per membres de l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC) i membres del CEM, el que decidirà el guanyador del concurs.    

Participació - Inscripció 

• El concurs de Fotografia és obert a tots els socis i sòcies del CEM.   

• Cada autor podrà presentar 1 fotografia, en blanc i negre i/o en color.  

• Les fotografies han de ser originals i exclusives dels autors i no han d’haver estat 
premiades ni publicades abans. 

• Per participar, cal fer la inscripció al formulari online, acceptant íntegrament les 
bases del concurs. 

Presentació del material  

El tamany de les fotos ha de ser entre 1Mb i els 5Mb i hauran de ser en format jpg.  

• Enviar les imatges per la plataforma gratuïta www.wetransfer.com i al mail: 
cemediterrani@mediterrani1931.com  

Han d’anar acompanyades de: 

· Les dades de la fotografia:  
a. Títol de cada obra  
b. Categoria esportiva. 

Premi 

• A la millor fotografia. 
o Càmera Canon 

• 2n i 3r premi 
o 2n premi, un servei gratuït a escollir d’1 mes del club (opció que us 

donarà el club i que podreu escollir). 
o 3r premi una sessió d’entrenament personal 

 

 

http://www.clubesportiumediterrani.com/
http://www.wetransfer.com/
mailto:cemediterrani@mediterrani1931.com


 
 

Dept. Comunicació -  CLUB ESPORTIU MEDITERRANI   -  Caràcter autèntic  -  www.clubesportiumediterrani.com                                                                               
“La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s) és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(es) persona(es) a la(es) que va dirigida. 

Si vostè llegeixaquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l’empleat o l’agent responsable de lliurar elmissatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li 

informem que estàtotalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquestacomunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament 

i ens retorni el missatge originala l’adreça a dalt esmentada. Gràcies”.  

Terminis 

El període de presentació d’imatges finalitzarà el dimarts 29 de març, i les fotografies seran 
exposades a partir del dimarts 5 d’abril i durant una setmana aproximadament. Els 
guanyadors seran anunciats dijous 7 d’abril al lliurament de premis que es farà al Club a 
partir de les 20.00 h. 

 

Recuperació del material presentat a concurs 

Al finalitzar l’exposició, les obres quedaran a disposició dels seus autors a l’administració 
del Club de Josep Vallès una setmana després de la finalització de l’exposició. Superat aquesta 
data es destruirà el material. 

 

Drets d’autor 

Els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació passen a ser 
de titularitat del CEM. Els autors cedeixen aquests drets amb caràcter exclusiu, fins a domini 
públic i l’autor renuncia a rebre cap altra remuneració per la utilització de l’obra. Els autors 
cedeixen els drets d’explotació. Els drets morals queden preservats. 

Exposició 

El CEM utilitzarà les fotografies premiades i les fotografies presentades al concurs per  
organitzar una exposició. Totes les fotografies presentades es publicaran en un espai web públic. 
També podrà utilitzar aquestes fotografies per il·lustrar publicacions de caràcter institucional, 
així com cedir-les a altres entitats i institucions que consideri oportú. La presentació de les 
fotografies implica, en qualsevol cas, l’acceptació d’aquestes bases i, en conseqüència, la cessió 
dels drets d’explotació que s’acaben d’esmentar. 

Autoria i responsabilitat 

La presentació de qualsevol fotografia implicarà la presumpció d’autoria, amb les 
conseqüències de cessió de drets que consten en aquestes bases. Serà responsabilitat de qui les 
hagi presentat qualsevol reclamació que pugui sorgir en relació amb l’autoria de les obres. El 
CEM es reserva el dret de reclamar, a més, els danys i perjudicis que s’hagin ocasionat per aquest 
fet. 

Els autors de les fotografies es comprometen amb les fotos que es facin durant l’època permesa 

per fer fotografies dins les instal•lacions del CEM, a respectar el dret a la intimitat contemplat 

en les bases del concurs i en no fer cap ús d’aquestes imatges sense el consentiment previ del 

CEM, fora dels recintes del CEM, publicacions, xarxes socials, facebook, twitter, i totes les altres 

xarxes de comunicació. Per fer fotos a dins de les instal·lacions del Club, hauran d'avisar a 

recepció explicant el temps que hi estaran fent fotos. Per tenir dret a fer aquestes fotos, tenen 

que estar inscrits al concurs. Les fotografies no podran mostrar cares de menors, en el cas que 

http://www.clubesportiumediterrani.com/
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es vulgui serà obligatori aportar la documentació de consentiment d’ús de la imatge per part del 

pare, mare o tutor. En el cas de no complir aquestes normes, la responsabilitat de qualsevol 

reclamació recaurà a l’autor/a participant del concurs. 

Dret a la intimitat 

Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia 
imatge, d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, 
a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants que presentin fotografies 
es comprometen a tenir el consentiment exprés de les persones que puguin veure afectats els 
seus drets a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. En qualsevol cas, la 
responsabilitat recaurà en l’autor de la fotografia. 

A l’efecte de donar compliment al que estableix la Llei orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades facilitades seran 
incloses als fitxers titularitat de CEM. Els participants poden exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició a c/Begur 44, 08028 Barcelona. De la mateixa manera es 
compromet, en la utilització de les dades incloses als fitxers, a respectar-ne la confidencialitat i 
a utilitzar-les conforme la finalitat descrita. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, 
de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es 
comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. 

Còpies 

Els autors i autores de les obres autoritzen al Club Esportiu Mediterrani a publicar les còpies 
de les fotografies per fer-ne ús en les seves diverses publicacions. 

• Les obres que no s’ ajustin a les bases del concurs o no duguin les dades personals seran 
eliminades automàticament.  

• El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol categoria en cas que cap dels treballs 
presentats reuneixi els mèrits suficients. 

• No es concedirà més d’un premi per autor. 

• La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra de les seves bases. Qualsevol 
imprevist serà resolt per l’entitat organitzadora.  
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