16è CLIC PRAT

Mostra'ns la
Festa Major

El Clic-Prat és el concurs fotogràfic de la Festa Major del Prat de Llobregat, que organitza el Centre
Cívic Jardins de la Pau amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica Prat.

Bases del concurs

Hi pot participar tothom que ho vulgui
presentant un màxim de 5 fotografies abans del
7 d'octubre. Les fotografies han de poder ser
impreses en una mida mínima de 40x50 cm i
amb bona qualitat. La temàtica de les mateixes
ha de ser la Festa Major de la ciutat de l'any
2018.
Enguany el Clic-Prat tindrà 3 modalitats: càmera
fotogràfica digital, mòbil i jove.
Per fer arribar les fotografies realitzades amb
càmera fotogràfica digital s'ha d'accedir al web
bit.ly/ClicPrat, omplir el formulari de
participació que s'activarà el 28 de setembre i
adjuntar-les en format JPG.
Les fotografies realitzades amb dispositius
mòbils s’han de compartir mitjançant l’aplicació
Instagram amb l’etiqueta #clicprat. Les imatges
enviades a través d'aquesta plataforma
participaran exclusivament a la categoria Clic
Prat mòbil.
Per participar a la modalitat Clic Prat Jove, s’ha
de tenir entre 12 i 20 anys en el moment de
participar. Aquest any la temàtica seran les
selfies de Festa Major: els participants hauran de
compartir una selfie realitzada en alguna de les
activitats de Festa Major, a través de l’aplicació
Instagram, amb l’etiqueta #selfieclicprat

El jurat estarà format per un fotògraf local, un
membre de l’Agrupació Fotogràfica Prat i un
membre del centre cívic Jardins de la Pau.
El veredicte i l’entrega de premis als
guanyadors es farà públic el 19 d’octubre a
les 19 hores al Centre Cívic.
En cas de no recollir el premi abans del 8 de
novembre, ja no es lliurarà.
Les fotografies finalistes i guanyadores del
16è Clic-Prat estaran exposades del 19
d'octubre fins al 25 de novembre.
La selecció de les imatges i dels guanyadors
serà a discreció del jurat i el seu veredicte
definitiu i inapel·lable. Els premis podran ser
declarats deserts. Només s’atorgarà un premi
per autor.
Els participants manifesten i garanteixen ser
posseïdors dels drets d'autor i es
responsabilitzen de qualsevol reclamació de
tercers per drets d'imatge, a més accepten
que les imatges presentades s'incorporin al
fons fotogràfic de l'Ajuntament del Prat de
Llobregat i siguin visibles a les galeries
fotogràfiques de les webs i en els diferents
canals socials dels organitzadors i de
l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

No s’admetran a concurs les fotografies amb el
nom de l'autor en marca d'aigua, amb el
pseudònim en el cas d'Instagram, ni cap mot
que pugui identificar l'autoria.

L'organització i l'Ajuntament del Prat de
Llobregat es reserven el dret d'utilitzar les
fotografies presentades per publicar-les o
reproduir-les, sense limitació de temps o lloc,
citant en tot cas la seva autoria.

Premis del concurs
• Categoria càmera fotogràfica digital: smartbox
‘Mil y una noches’ valorada en 150 €
• Categoria mòbil: smartbox ‘Desconecta 3 días’
valorada en 100 €
• Categoria jove: càmera instantània Fujifilm
Instax Mini

Les obres exposades es retornaran sempre
que el format de producció així ho permeti. El
retorn es realitzarà dins un període de 30 dies
a partir de la data de finalització de
l’exposició. Una vegada exhaurit el termini,
les obres que no s’hagin retornat s’enviaran
a destruir.

