
MOSTRA’NS LA TEVA FESTA MAJOR 
  

El Clic Prat és el concurs fotogràfic de Festa Major organitzat pel Centre Cívic Jardins 
de la Pau amb la col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica Prat 
  

Condicions de participació  
Hi pot participar tothom que ho vulgui, compartint les seves imatges mitjançant l’aplicació 
Instagram amb el hashtag #clicprat.  
  
Les fotografies realitzades s’han de compartir, des del 22 de setembre a les 20 h, fins el 2 
d’octubre a les 23.59 hores.  
  
No s’admetran a concurs les fotografies amb el nom o pseudònim de l'autor en marca d'aigua per a 
la seva posterior reproducció a l’exposició. 
  

Premis del concurs 
•Una targeta regal “El Prat Gran Comerç” a la millor fotografia de Festa Major  
•La impressió de la teva fotografia en format alumini a la fotografia més original 
•Un lot de productes KM 0 de Cal Trilla a la fotografia més "Potablava" 

 
El jurat estarà format per un membre de l’equip de dinamitzadors del centre, una fotògrafa 
professional local i una de les persones guanyadores de l’edició del 2022. 
  
El veredicte i el lliurament de premis és farà públic el dia 21 d'octubre a les 19 h durant 
la inauguració de l'exposició amb una selecció de les fotografies finalistes i guanyadores. 
  
La data límit per recollir el premi és el 31 d’octubre. Passat aquest termini, el premi ja no es lliurarà. 



 

Exposició  
 
Les fotografies finalistes i guanyadores del 19è Clic Prat estaran exposades del 21 d'octubre fins 
al 20 de novembre al “Jardinet” del Centre Cívic Jardins de la Pau.  
 
Hi haurà una selecció de 10 fotografies màxim per participant. 
 
La selecció de les imatges i de les persones guanyadores 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/a. 
  
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. 
  
El Centre Cívic Jardins de la Pau 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 lliuraran sempre que el format de producció així ho permeti. El 
lliurament 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. 
 
  

 


