BASES PER LA CONVOCATÒRIA DEL 2n CONCURS DE FOTOGRAFIA PER
WHATSAPP PER A ALUMNAT, PROFESSORAT, PARES I MARES CONVOCAT PER
L’AMPA ROSA BLAVA DE L’INSTITUT JAUME I DE BORRIANA.

PRIMERA. OBJECTE.
L’AMPA Rosa Blava de l’Institut Jaume I, convoca el 2n Concurs de fotografia per
whatsapp amb el lema “LLEGINT EN FAMILIA” per a commemorar el dia del llibre
de l’any 2017, amb la finalitat de fomentar la creativitat i la cohesió entre la
comunitat educativa i dirigit a la promoció del valor de la lectura i el foment del
llibres com a transmissors del coneixements i eina d’esbarjo.
Cada participant pot lliurar fins a 2 fotografies originals, inèdites, no presentades
en cap altre certamen.
En la fotografia no pot aparèixer el nom de l'autor o autora, ni pseudònim.
SEGONA. FORMES DE PRESENTACIÓ.
No es poden utilitzar fotografies d’internet. Les fotografies s’han d’enviar per whatsapp al número 672489953 i
inmediatament , envíar un altre whatsapp amb les següents dades:
‐Per a l’alumnat:
nom i cognoms del autor/a i el curs.
‐Per al professorat :
nom i cognoms.
‐Per als pares o mares: nom i cognoms de l’autor/a i curs de qualsevol dels seus fills o filles.
TERCERA. NORMES DE PRESENTACIÓ.
En la fotografia té que aparèixer obligatòriament un llibre o publicació escrita (de qualsevol tipus) o imatge on
aparega la idea de la lectura en família.
Pot ser retocada, ser un collage o incloure alguna frase o eslògan.
Pot participar en este concurs qualsevol estudiant, pare/mare d’alumne/a o professor/a de l’Institut Jaume I de
Borriana.
QUARTA. TERMINI DE PRESENTACIÓ.
El termini d'admissió de les fotografies finalitza el dia 24 d’abril a les 14 hores.
QUINTA. PREMIS.
S'estableixen els premis següents: FOTOGRAFIA SELECCIONADA: UNA TABLET.
El jurat pot atorgar “mencions especials” que consideren per les seues característiques i aquest premi consistirà
en un bono de 30€ per realitzar una compra en alguna llibreria de Borriana.
SISENA. JURAT.
El jurat estarà integrat, coma a màxim per: 2 pares/mares, 2 professors/es de l’Institut i 3 alumnes.
SETENA. MITJANS DE NOTIFICACIÓ.
L'AMPA comunicarà la concessió del premi en el termini màxim d'una setmana després de la resolució del
concurs. La concessió es publicarà en la web de l’Institut .
OCTAVA. EXPOSICIÓ I DIFUSIÓ DE TREBALLS PRESENTATS
La presentació de les fotografies comporta l'autorització a l’Institut per a utilitzar‐les.
Els autor o autora del treball guanyador autoritzen a l’AMPA per a utilitzar‐la als efectes de la seua reproducció,
distribució i comunicació pública respecte al que disposa l'article 14 de la Llei 1/1996, de propietat intel∙lectual
(modificada per la Llei 23 /2006, de 7 de juliol).
NOVENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
La participació en este concurs suposa l'acceptació de totes les bases, així com també dels canvis que com a
conseqüència de factors aliens a l’AMPA puguen produir‐se amb posterioritat.
Borriana, 6 d’abril de 2017.

