
Bases del concurs 2021 #PESSEBREVIVENTPRAT 
 

Obrim la 13ena convocatòria del concurs fotogràfic del Pessebre Vivent organitzat pels Amics de Sant 

Cosme amb col·laboració de l’Ajuntament del Prat i  de l'Agrupació Fotogràfica Prat. 

BASES DEL CONCURS 
 

Hi pot participar tothom que ho vulgui, fent arribar les seves imatges amb les dades de l’autor/a  al 

correu electrònic pessebrevivent@elprat.cat  

Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies amb les següents dades: 

 

        •  Títol de la fotografia 

        •  Nom de l'autor/a 

        •  Adreça 

        •  Telèfon de contacte 

 

Les fotografies realitzades s'han d’enviar, de l’11 de desembre  al 9 de gener finalitzant  a les 23:59 h  i  

hauran de reflectir el Pessebre Vivent del Prat de Llobregat 2021. 

Les fotos han de tenir un mínim de 1920 pp i de 1000 pp.  a 300 pp i un pes mínim de 2MB. 

La participació al concurs implica l’acceptació de les bases. 

         

 

EXPOSICIÓ I ENTREGA DELS PREMIS 

 

Les fotografies premiades i les  fotos finalistes es presentaran en una exposició el mateix dia del 

lliurament de premis que serà el primer trimestre del 2022.  

El lloc i la data de l’exposició i entrega de premis es publicarà al portal 

https://www.elprat.cat/persones/pla-dactuacio-de-sant-cosme/pessebre-vivent 

 

En cas de que les restriccions sanitàries impedeixin la realització de l’exposició i de l’entrega de premis 

es farà saber pel mateix mitjà de comunicació. 

 

S'entregarà un xec regal per bescanviar-lo a qualsevol establiment de Sant Cosme :  

• Primer premi: Xec regal pel valor de 150 € 
• Segon premi: Xec regal pel valor de 100 € 
• Tercer premi: Xec regal pel valor de 50 € 
 
El jurat estarà format per persones representants de: 

• Agrupació Fotogràfica Prat 

• Associació Amics de Sant Cosme   

• Ajuntament del Prat de Llobregat  

 

En cas de no recollir el premi abans de l’1 d’abril, ja no es lliurarà. 

La selecció de les imatges i dels guanyadors serà a discreció del jurat i el seu veredicte definitiu 

inapel·lable. Els premis podran ser declarats deserts. Només s'atorgarà un premi per autor. 

Les persones participants manifesten i garanteixen ser posseïdores 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. 

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. 

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. 



 

 


