
       Biblioteca Central d’Igualada       Juny 2015 

«Els llibres viatgers» 

Bases del concurs. 6a edició (estiu 2015) 
 

 Hi poden participar les persones majors de 14 anys. 

 El concurs es durà a terme de l’1 de juliol fins el 31 d’agost de 2015. 

 Es poden presentar un màxim de dues fotografies per participant. 

 Les imatges es poden enviar:  

o Per correu electrònic a l’adreça b.igualada.c@diba.cat, com a document adjunt i 
posant com a assumpte «Llibres viatgers 2015». 

o A «Llibres viatgers 2015» de la pàgina de Facebook de la Biblioteca Central 
d’Igualada: www.facebook.com/biblioteca.centraldigualada 

o En paper fotogràfic amb les mides de 20x30 cm a la mateixa Biblioteca.  

 Si les imatges s’envien per correu electrònic, cal fer constar: títol, lloc de la fotografia i 
dades de l’autor (nom, cognoms i telèfon). En cas de participar per Facebook, cal tenir 
un perfil propi, i posar el títol i lloc de la fotografia. Si s’opta pel format paper, les dades 
han d’anar en un sobre enganxat a la fotografia. 

 Les fotografies han de ser originals i inèdites i no poden haver estat premiades en un 
altre concurs. La tècnica i el color són lliures. 

 Les fotografies en format digital (JPEG) han de tenir una resolució mínima de 300 ppp i 
un pes d’arxiu inferior a 5 MB.  

 A les fotografies s’hi ha de veure un llibre, alguna persona llegint o algun espai o objecte 
relacionat amb el món dels llibres.  

 Es donarà un premi de material fotogràfic, gentilesa de Roig Fotògrafs, a la millor 
fotografia escollida per un jurat professional. 

 Entre tots els participants que assisteixin a l’acte d’atorgament del premi se sortejarà un 
lot de llibres. 

 El lliurament dels premis es farà el dia 25 de setembre, divendres, a 2/4 de 8 del 
vespre. 

 Les fotografies que es presentin al concurs quedaran recollides en un àlbum de la 
pàgina de Facebook de la Biblioteca. 

 Una selecció de les fotografies presentades s’exposaran a l’Aparador de la Biblioteca 
del 24 de setembre al 17 d’octubre de 2015.  

 L’acceptació del premi comporta la cessió gratuïta dels drets de la imatge per a la seva 
explotació sense ànim de lucre.  

 L’organització es reserva el dret a solucionar qualsevol incidència. 

 La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.  
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