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Bookface: una portada de llibre i tu
Concurs de fotografia de l’EOI Blanes per Sant Jordi 2018

Bases de la convocatòria
1. PARTICIPANTS: Tots els alumnes de l’EOI Blanes.
2. TEMÀTICA: lliure. Cada participant ha d’escollir la portada d’un llibre i n’ha de fer una
fotografia en què aparegui una part del cos mimetitzada amb la portada.
3. OBRES: Cada participant pot presentar un màxim de 3 fotografies inèdites, que no poden
estar subjectes a drets d’autor. Només s'admetrà el format digital, tots els arxius seran en
format JPEG. S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica. Les mides han de ser de 1024 píxels
mínim pel costat més llarg.
4. TRAMESA: Les fotografies es presentaran únicament mitjançant el correu electrònic:
eoiblanes@xtec.cat amb Assumpte: Bookface.
5. IDENTIFICACIÓ: A l'arxiu de la imatge hi constarà un pseudònim. En el cos del correu
electrònic hi constarà: nom de l’autor, idioma i curs, telèfon i títol del llibre.
6. TERMINI D’ADMISSIÓ: Fins al 20 d’abril de 2018.
7. JURAT: Estarà format per membres del Consell Escolar. El jurat valorarà la creativitat i
l’originalitat de les obres que es presentin al concurs. El concurs es pot declarar desert.
8. VEREDICTE: Es farà públic el dia 27 d’abril a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’escola.
9. PREMIS: Una caixa de regal per a dues persones tipus Smartbox®
10. EXPOSICIÓ: Les fotografies s’exposaran al tauler d’anuncis de l’EOI durant la setmana de

Sant Jordi.
Notes:
* La fotografia premiada quedarà en propietat de l’escola, que podrà publicar-la fent constar el nom de l’autor.
Així mateix, l’escola es reserva el dret de publicar qualsevol de les fotografies presentades a concurs, citant-ne
l'autoria (a partir de la resolució del concurs).
* Tota comunicació en relació amb el concurs serà per correu electrònic.
* Qualsevol cas no previst per aquestes bases serà resolt per l’escola.
* La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

