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BASES DEL I CONCURS JUVENIL DE FOTOGRAFIA
EN MATÈRIA D’IGUALTAT DE GÈNERE
AJUNTAMENT DE MUSEROS
Acció amb la col·laboració dels centres educatius de primària
i d’ESO de Museros
Primera.Participants
Podrà participar en el concurs qualsevol persona que estiga matriculada en6é
de primària i en qualsevol curs de l’ESO dels centres educatius de Museros, en
la datade la publicació d’aquestes bases al portal municipal de l’Ajuntament.
Segona. Temàtica i criteris
La temàtica del concurs serà: DEMOSTRA EL TEU COMPROMÍS.
Es recomana que l’enfocament de les fotografies, entre d’altres, siguen:
-

Trencament dels estereotips de gènere.
Coeducació en la criança.
Imatge de la dona als mitjans de comunicació.
Eliminació dels hàbits i rols domèstics micromasclistes.
Conciliació de la vida familiar, personal i laboral.
Eliminació de la violència de gènere i masclista.
Arquitectura, urbanisme i paisatge igualitari.
Relacions de parella igualitàries o amb perspectiva de la diversitat.
Oci i temps lliure igualitari.
Joguets igualitarisen la infància.
Qualsevol altre aspecte comprés en l’àmbit feminista internacional.

Tercera. Condicions legals
No es publicaran ni acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l’honor,
a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. En
definitiva, no s’acceptarà cap arxiu que siga contrari a la legislació vigent.
Les fotografies hauran ser inèdites i no s’admetran les que ja hagen estat
publicades en alguna plataforma o xarxa social.
En cas que la fotografia objecte del concurs continga la imatge d’una persona
menor d’edat, la responsabilitat la tindrà el pare, la mare o la persona tutora.
Amb la participació en el concurs, s’accepta haver llegit aquestes bases i estarne d’acord.
Els drets de reproducció i difusió de les fotografies participants seran cedits a
l’Ajuntament de Muserospel fet de participar en el concurs.

Quarta. Característiques de les fotografies
Les fotografies hauran d’estar realitzades amb una càmera digital o telèfon
mòbil, i han de respectar els requisits següents:
-

Només es pot presentar una imatge per participant.
Les fotografies han de ser arxius en format JPG o PNG.
No s’estableix com a requisit unes mesures ni pes concrets de l’arxiu.
Les obres poden ser tractades amb filtres fotogràfics o amb programes
d’edició de fotografies.
L’arxiu fotogràfic haurà de tindre un títol que represente l’obra.

Les persones participants que no complisquen els requisits indicats en aquesta
convocatòria seran excloses del concurs.
Cinquena. Identificació i remissió
Per a concursar, s’enviarà un correu electrònic a museros@equalitat.es amb el
full de participació emplenat. En el mateix correu, s’adjuntarà la fotografia amb
la qual es concursa.
L’assumpte del correu electrònic serà: Concurs fotografia MUSEROS.
Es realitzarà una confirmació de la recepció de tots els correus rebuts en un
termini entre 24 i 48 hores.
Sisena. Termini de presentació
La data de recepció dels correus s’iniciarà l’1 d’octubre 2018 i finalitzarà el 9 de
novembre de 2018, ambdós dies inclosos.
Setena. Votació popular
Totes les fotografies seran publicades en el perfil de Facebook de l’Ajuntament
de Muserosen una mateixa galeria i qualsevol persona registrada en aquesta
xarxa social podrà votar-la amb qualsevol tipus d’interacció (Like, M’encisa, Em
sorprén, etcètera).
La votació popular s’obrirà del 14 de novembre 2018al dia 18 de novembre
2018 a les 23.59 hores.
Vuitena. Premis
La persona guanyadora serà la que compte amb més interaccions en finalitzar
del període de votació en la xarxa social Facebook.
L’acta de resolució es publicarà al web municipal el 20 de novembre de 2018 i
es donarà difusió en les xarxes socials corporatives de l’Ajuntament.
La persona guanyadora rebràuna tauleta electrònica.

En cap cas l’Ajuntament farà lliurament del premi en metàl·lic.
Novena.Lliurament del premi
L’Ajuntament, conjuntament amb els centres educatius de Museros,realitzaran
un acte de reconeixement i lliurament del premidurant les dues setmanes
següents de la publicació de l’acta.
Les persones participants seran convidades en temps i formaal lliurament de
premis.
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