Bases del concurs Delta Foto Contest
1. Podran participar al concurs totes les persones majors de 14 anys que
siguin autors de les imatges que vagin a presentar i que posseeixin els drets de
les mateixes.
2. El concurs versarà sobre la temàtica "aus silvestres" i es podran presentar
fotografies d'aus en llibertat sense importar on hagin estat realitzades. Es
valoraran aspectes com la originalitat, qualitat de les imatges i dificultat per
aconseguir-les.
3. Per participar al concurs el participant haurà de publicar les seves fotografies
al seu timeline de Facebook o Instagram utilitzant el hashtag
#deltafotocontest i etiquetant a @deltabirdingfestival, @canonespana i
@seobirdlife.
4. S'estableix un màxim de 3 fotografies per cada participant.
5. Les fotografies hauran d’estar penjades a les xarxes socials abans del 24 de
setembre de 2016 a las 21:00 hores.
6. Els drets d'autor de les fotografies seguiran estan en possessió del mateix.
El Delta Birding Festival podrà utilitzar les fotografies per fer comunicacions del
concurs o anunciar als seus guanyadors, sempre sota el context del concurs.
7. El jurat estarà compost per un representant de Canon Espanya, un de
Seo/Birdlife Catalunya i un del Delta Birding Festival. El guanyador del
concurs i l’entrega de premis es realitzarà durant el Delta Birding Festival, el dia
25 de setembre a les 14:00 hores aproximadament. Si el guanyador del
concurs no hi fos present aquell dia, se li informarà de que ha guanyat via la
xarxa social en la que hagi presentat la fotografia.
8. El primer premi consisteix en uns prismàtics Canon 8x25 IS valorats en
330€.
El segon premi consisteix en una estada d'una nit per dos persones a l'Hotel
Marjal de Poblenou del Delta. El premi s'haurà de consumir durant el 2016.
L'hotel no admet infants.

9. La participació en aquest concurs de fotografia implica la acceptació de les
presents bases. Per incidències tècniques a l'hora de penjar fotografies en les
xarxes socials, podeu contactar amb: deltabirdingfestival@gmail.com

