



Benvolguts socis i sòcies del CAM Parets al 7è. concurs de fotografia, 

IMAGECAM 2020. 
El Cam Parets convoca aquest concurs amb l’esperit de destacar fotogràficament els 
valors com a club d’activitats de muntanya, així com també els valors culturals i socials 
que uneixen a tots els socis i sòcies d’aquesta entitat. 

Un any més volem que ens facis partícips de les teves activitats, de lleure, d’esport, de la 
teva aventura personal o en grup, del teu cim o paisatge preferit, tot això a través de les 
teves fotografies. T'animem a que comparteixis amb tots el socis/sòcies del CAM les teves 
aventures i que participis en el concurs de fotografia. 

Estany de Certascan 2.236m.

IMAGECAM 2020
7è Concurs de Fotografia



A més a més amb el recull d'aquestes fotografies es confeccionarà el CALENDARI del 
CAM Parets per l'any 2021. 

7è. CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL CAM, IMAGECAM 2020,  LES BASES SÓN:

1.TEMA 

Les fotografies presentades hauran d'estar relacionades amb totes les activitats que es 
duen a terme al Club d'Activitats de Muntanya CAM Parets, o en representació seva. 

2. PARTICIPACIÓ 

El concurs és obert a tots els socis/sòcies del CAM Parets. 

3. NÚMERO DE FOTOGRAFIES 

Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies, on haurà de constar el títol 
de cada imatge així com la seva localització. Seguidament seran publicades a la pàgina 
web del Cam Parets. 

4. FORMAT I TÈCNICA 

Les fotografies hauran de presentar-se en arxiu digital i format .JPG. La resolució mínima 
haurà de ser de 1MB (1000 KB). No s’acceptaran fotografies fetes amb càmera de mòbil 
si la resolució no compleix amb els mínims sol.licitats. 

No es permetrà la manipulació digital de les imatges ni el muntatge fotogràfic, únicament 
s'acceptaran ajustos bàsics que afectin a la lluminositat, contrast, saturació de color, 
nitidesa o equilibri de blancs. 

No s'admetran fotografies que mostrin la data o qualsevol tipus d'inscripció sobreposada. 

L’enquadrament de la imatge haurà de ser obligatoriament horitzontal.

5. IDENTIFICACIÓ 

A cada fotografia li assignarem un número identificatiu i amb el seu corresponent títol es 
publicaran a la nostra pàgina web, per tal de conservar l’anonimat de cada participant. 

6. TERMINI PRESENTACIÓ FOTOGRAFIES 

Les fotografies es podran presentar des del dia 18 d’octubre fins al 18 de novembre del 
2 0 2 0 , i s ' h a u r a n d ' e n v i a r a l a s e g ü e n t a d r e ç a e l e c t r ò n i c a : 
alexandra.blanchet73@gmail.com amb el vostre nom,  títol de cada fotografia presentada 
a concurs i la localització de la fotografia.



7. VOTACIÓ MITJANÇANT ENQUESTA FORMULARI GOOGLE:

Immediatament després del tancament de la recepció de les fotografies a concurs, rebreu 
al vostre correu electrònic una Enquesta Formulari Google en la qual podreu escollir fins 
a un màxim de 3 fotografies (la votació de més de 3 fotografies comportarà la 
desqualificació immediata del participant en el concurs). El termini de votacions serà de 7 
dies.

8. RESULTAT VOTACIONS

El resultat de les votacions i per tant l’anunci dels guanyadors del concurs de fotografia 
Imagecam 2020 es publicaran a la nostra pàgina web i als nostres canals habituals de 
comunicació el dilluns 30 de Novembre 2020. 

9. PREMIS 

Cada participant pot obtenir solament un premi. S'estableixen les següents tres categories 
de premis: 

Primer premi, Segon premi, Tercer premi 

10. AUTORIA I EXPOSICIÓ 

Les fotografies presentades podran ser publicades lliurament, a la web del CAM Parets 
per la seva difusió i promoció. També podran ser exposades i/o reproduïdes a través de 
qualsevol mitjà. 

En ambdós casos, així ho autoritzen expressament els seus autors. 

Sempre s'indicarà el nom de l'autor un cop s'hagi comunicat el resultat de les votacions.

Si en la fotografia presentada apareixen persones identificables, el participant haurà 
d'estar en possessió, per escrit, de la corresponent autorització de la persona que apareix 
a la fotografia, per tal que l'obra es pugui exposar en públic. 

11. ACCEPTACIÓ BASES PARTICIPACIÓ 

El fet d'enviar a concurs fotografies implica l'acceptació d'aquestes bases de participació i 
l'exempció de qualsevol tipus de responsabilitat sobre l'entitat organitzadora. 


