
 

Bases Certamen Fotogràfic 

REBEL·LA’T 
1ª   PARTICIPANTS:   Poden   participar   en   el   
certamen qualsevol persona major de 12 anys de 
manera individual o grupal. 

 
2ª TEMÀTICA: La temàtica del certamen és el 
trencament d’estereotips i micro masclismes de gènere 
en les diferents etapes i àmbits de la vida d’una dona. 

 
3ª OBRES: Cada participant podrà presentar un màxim 
de tres obres, podent triar entre presentar tres obres 
de la mateixa categoria o tres obres en diferents 
categories. 

 
Categories: 

 
 Àmbit familiar 
 Laboral i formatiu 
 Mitjans de comunicació 
 Esports 

 
Les persones participants es responsabilitzen totalment 
de ser les úniques autores de les obres i que no 
existisquen drets a tercers. 

 
4ª PRESENTACIÓ: Les imatges s’hauran adjuntar en 
format JPEG, amb espai de color en Adobe RGB i a una 
resolució de 300ppp. 

 
5ª   ENVIAMENT:   Les   obres   es   remetran   per   
correu electrònic a les següents direccions: 
cmjgraup@gmail.com i cjalgiros@gmail.com i haurà de 
presentar-se de la següent manera: 

 
 ASSUMPTE: Certamen de fotografia “REBEL·LA’T” 
 COS DEL MISSATGE: 

o Nom i cognoms de la persona o 
persones participants. 

o Data de naixement de totes les 
persones participants 

o Adreça electrònica i telèfon, en cas de 
participar en grup almenys es facilitarà 
un telèfon i un correu electrònic. 

o Nombre d’obres presentades 
o Títol de cada obra i categoria a la qual 

pertany 
 DOCUMENTS ADJUNTS 

o OBRA/OBRES:  El  nom  de  l’arxiu  
haurà d'incloure el nom de la persona 
participant i el títol de l’obra 
presentada 

seguint el següent format: “nom del 
participant. títol obra”. 

o DOCUMENT          D’AUTORITZACIÓ  I 
CONSENTIMENT DE PUBLICACIÓ 
D’IMATGES. 

o AUTORITZACIÓ I CONSENTIMENT DE 
CESSIÓ D’IMATGE 

 
6ª TERMINIS: 

 
1. ADMISSIÓ: El termini per a la presentació 
d’obres estarà obert des del 30 d’octubre fins al 
7 de novembre. No seran admeses totes 
aquelles obres presentades fora de les dates 
establides. 

 
2. PROCÉS  DE  SELECCIÓ:  totes  les  obres  
rebudes seran pujades a les xarxes socials (a 
consultar) de la Regidoria de Joventut. Una 
vegada penjades podran ser votades mitjançant 
likes des del 9 fins al 14 de novembre. Dins de 
cada categoria, les imatges que obtinguen un 
major número de likes seran triades per a 
l’exposició. 

 
3. EXPOSICIÓ: les 20 obres seleccionades 
formaran part d'una exposició que es podrà 
visitar en el CMJ Algirós del 20 al 30 de 
novembre. 

 
7ª  DRETS  D’IMATGE: 

 
 En totes aquelles imatges en les quals es veja 

clarament la cara d’una persona, siga major o 
menor d’edat, aquesta hi haurà de 
complimentar el document d’autorització i 
consentiment de cessió d’imatges. Aquest 
document haurà de ser adjuntat per l’autor o 
autora juntament amb l’obra presentada. 
Adjunt a aquestes bases pots trobar el 
document. 

 Així mateix, les persones participants en el 
certamen fotogràfic hauran de complimentar 
el document d’autorització i consentiment a 
BCM Gestión de Servicios SL i a la Regidoria de 
Joventut a publicar i exposar les obres 
enviades. Aquest document haurà de ser 
adjuntat per l’autor o autora juntament amb 
l’obra presentada. Adjunt a aquestes bases 
pots trobar el document. 

 
8ª ACCEPTACIÓ DE LES BASES :La participació en aquest 
certamen suposa la plena acceptació de totes i cadascuna 
d’aquestes bases. 
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