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QUI POT PARTICIPAR?
El concurs està obert a tots els col·legiats, carnets joves del COLGEOCAT i públic en

general, aportant un màxim de 5 fotografies per categoria. Els menors d’edat

podran participar amb l’aportació d’una autorització del pare, mare o tutor per e-

mail a info@colgeocat.org.

CATEGORIES
El tema de les fotografies haurà d’estar relacionat amb la geologia en totes les

seves vessants, en les següents categories:

- RISCOS GEOLÒGICS: Fotografies de riscos geològics.

- EL PAPER DEL GEÒLEG: Fotografies que mostrin la feina del geòleg,

representatives de geotècnia, patrimoni geològic...

- RECURSOS NATURALS: Fotografies on els recursos naturals siguin els

protagonistes (aigua, minerals...)

- GENERAL: Fotografies de paisatges geològics.

TERMINIS
El termini màxim de presentació de fotografies finalitza el 15 de novembre del

2018.

Les fotografies participants es publicaran en format digital a una galeria d’imatges

del COLGEOCAT.

El termini per la valoració del jurat i votació popular finalitzarà el 5 de desembre

del 2018.

La resolució del concurs es donarà a conèixer el desembre del 2018.

FORMAT
Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver estat mai premiades en cap

altre concurs, ni en edicions anteriors del concurs Geofotos.

Les imatges poden ser en color o en blanc i negre, en format JPEG, amb un màxim

de 1024 píxels en el costat més llarg i mínim 768 píxels en el costat més curt.

En cas de ser finalista i/o premiada es demanarà la captura original.

No estan permesos els retocs, com ara els muntatges fotogràfics, collage,

eliminació d’elements de la imatge original, etc, però sí l’optimització (edició digital

bàsica com exposició, contrast, saturació, enquadrament, etc.).

Les imatges seguiran el Codi Ètic de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura:

www.fotografsnatura.blogspot.com/2009/12/codi-etic-per-fotografs-associats-

la.html

PRESENTACIÓ
Les fotografies han d’enviar-se a l’adreça electrònica info@colgeocat.org,

acompanyades del formulari adjunt, un formulari per a cada fotografia presentada,

indicant el títol de la fotografia (que haurà de coincidir amb el nom de l’arxiu) i una

breu descripció, lloc i data de la presa de fotografia, nom i cognoms de l’autor,

telèfon i e-mail de contacte.

JURAT
El jurat estarà conformat per 3 fotògrafs especialitzats en temes ambientals:

- Dani Valdés www.danivaldes.com

- Ignasi Cebrian, representant de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura a la Institució Catalana d’Història Natural.

- Albert Masó, Biòleg, doctor en Ecologia i Evolució, i assessor científic de National Geographic.

El jurat escollirà les fotografies guanyadores per les categories de RISCOS GEOLÒGICS, EL PAPER DEL GEÒLEG i RECURSOS NATURALS.

El premi per la categoria GENERAL serà escollit per votació popular entre els col·legiats del COLGEOCAT.

mailto:info@colgeocat.org
http://www.fotografsnatura.blogspot.com/2009/12/codi-etic-per-fotografs-associats-la.html
mailto:info@colgeocat.org
http://www.danivaldes.com/


DRETS D’AUTOR I IMATGES

La participació en el concurs suposa la cessió NO EXCLUSIVA al COLGEOCAT dels

drets d’ús, difusió, distribució, divulgació, reproducció i exhibició, de totes les

obres presentades per a la comunicació del concurs a la web, i per a la difusió de

futures edicions.

La cessió NO EXCLUSIVA al COLGEOCAT dels drets d’ús, difusió, distribució,

divulgació, reproducció i exhibició, s’estendrà també per a publicacions pròpies del

COLGEOCAT, sigui en suport digital o en paper, on constarà sempre el títol de la

imatge, el nom de l’autor i l’edició del concurs Geofotos, sempre que s’hagi

autoritzat explícitament en la casella corresponent del formulari de participació.

Tanmateix, la propietat intel·lectual pertanyerà sempre als seus autors.

És responsabilitat única i exclusiva de l’autor disposar del consentiment dels drets

d’ús d’imatge i reproducció de les persones/llocs/espais/etc. que apareixen a la

fotografia.

L’organització del present concurs valorarà la possibilitat de realitzar una exposició

amb les fotografies finalistes i premiades.

L’organització i el jurat es reserven el dret de declarar desert qualsevol dels premis

si les fotografies presentades no disposen de la qualitat mínima exigida.

L’organització i el jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o

eventualitats no prevista en aquestes bases.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

PREMIS

S’entregaran tres premis* per cada categoria:

• 1 rellotge gentilesa d’UNION SUIZA pel primer, segon i tercer guanyador de

cada categoria.

• 1 cinta de càmera gentilesa de KIVU - COLORS D’ÀFRICA, pel primer guanyador

de cada categoria.

15% de descompte a tots els productes de KIVU - COLORS D’ÀFRICA en la primera

compra per a tots els participants al concurs. Accés al CATÀLEG.

*Cada participant només podrà optar a un premi per categoria.

http://www.unionsuiza.com/ca/inici
http://kivu.cat/
http://kivu.cat/wp-content/uploads/2018/09/Cata%CC%80leg-Kivu-2018.pdf


FORMULARI DE PARTICIPACIÓ GEOFOTOS 2018
DADES PARTICIPANT

NOM

COGNOMS

TELÈFON

E-MAIL

CATEGORIA IMATGES indicar en cada cas quantes imatges es presenten, amb un màxim de 5 per categoria

RISCOS GEOLÒGICS

EL PAPER DEL GEÒLEG

RECURSOS NATURALS

GENERAL

INFORMACIÓ IMATGE emplenar aquest quadre per cada imatge que es presenti

TÍTOL FOTOGRAFIA

Ha de coincidir amb el nom de l’arxiu

CATEGORIA

LLOC

DATA

DESCRIPCIÓ

AUTORITZO AL COLGEOCAT A L’ÚS, DIFUSIÓ, DISTRIBUCIÓ, REPRODUCCIÓ I EXHIBICIÓ DE LES MEVES FOTOGRAFIES, TANT EN SUPORT PAPER COM EN DIGITAL, SEMPRE INDICANT EL TÍTOL

DE LA IMATGE, EL MEU NOM COM A AUTOR DE LA MATEIXA I L’EDICIÓ DEL CONCURS GEOFOTOS. ***En cas de no marcar aquesta casella, les fotografies presentades tan sols es publicaran en format digital a una

galeria d’imatges del COLGEOCAT durant el temps que duri el concurs Geofotos 2018. A excepció de les fotos premiades, que es podran mantenir a la web per a promocionar futures edicions del concurs.

ACCEPTO QUE LES MEVES DADES PERSONALS (nom, cognoms, telèfon i e-mail) S’INCORPORIN EN UNA BASE DE DADES DEL COLGEOCAT, QUI ES COMPROMET A UTILITZAR-LES

EXCLUSIVAMENT EN LA GESTIÓ DEL PRESENT CONCURS I EN CAP CAS LES CEDIRÀ A TERCERS.
EN COMPLIMENT DE LA LOPD, EN QUALSEVOL MOMENT PODRÀS EXERCIR ELS TEUS DRETS ARCO (accés, rectificació i cancel·lació, i oposició). ***Aquesta casella és necessària per completar la inscripció al concurs.



ORGANITZA

PATROCINA

COL·LABORA

http://www.colgeocat.org/ca/
http://www.colgeocat.org/ca/
http://kivu.cat/
http://kivu.cat/
http://www.unionsuiza.com/ca/inici
http://www.unionsuiza.com/ca/inici
http://www.geoparc.cat/
http://www.geoparc.cat/
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
http://fotografsnatura.blogspot.com/
http://fotografsnatura.blogspot.com/
https://danivaldes.com/
https://danivaldes.com/
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