
 

 

Patrimoni de les comunitats pesqueres 
 
Cal registrar-se prèviament dins l’apartat de “inscripció”.  
Amb la vostra participació s’entén que compliu amb els requisits del concurs. 
Podeu pujar fins a 3  fotografies a la base de dades del concurs, cal que proporcioneu els 
requeriments esmentats anteriorment a l’apartat “Com puc participar?”. Les fotografies que es 
considerin inapropiades o que infringeixin drets d’autor o de qualsevol altre tipus seran 
eliminades. 
 
Cercau en el vostre ordinador la fotografia que voleu presentar i premeu “Upload” (Càrrega) per 
enviar la imatge al servidor. Tingueu paciència, el servidor respondrà únicament després de què 
la fotografia hagi estat carregada completament. La durada de l’enviament dependrà de la mida 
del fitxer, així com de la velocitat de la vostra connexió a internet. 
 
Mitjançant l’enviament de la fotografia, el/la participant reconeix que té tots els drets sobre la 
fotografia enviada, que té el dret il·limitat per utilitzar totes les parts de la imatge, que no es 
vulneren drets de tercers i, que en el cas que apareguin persones, no s’infringeix cap dret 
personal. El/la participant es farà responsable de qualsevol cost que pugui suposar la publicació 
de fotografies sense autorització. Podeu especificar les condicions d’ús de la vostra fotografia 
sota “Copyright”. 
 
L’enviament en aquesta web en realitzarà en llengua anglesa.  
 
Condicions d’ús – Exemples: 
 
La fotografia està lliure de drets d’autor. Sota les directrius de “Creative commons” 
(Reconeixement – No comercial – compartir sota la mateixa llicència), podran ser utilitzades 
lliurement i sense restriccions per a finalitats benèfiques, publicacions en articles científics així 
com a investigacions o ensenyament a nivell mundial. La utilització comercial o publicitària es 
realitzarà únicament amb l’autorització de l’autor. 
 
La fotografia ha estat autoritzada pel seu ús lliure i sense restriccions (ús públic). Podrà ser 
difosa arbitràriament, utilitzada comercialment o modificada, d’acord amb la legislació nacional. 
 
La fotografia es troba lliure per fer-ne un ús perpetu i sense restriccions, per qualsevol persona a 
nivell mundial sota les condicions de la correcta identificació de l’autor. 
 
La fotografia no podrà ser utilitzada sense el consentiment previ i per escrit del propietari dels 
drets d’autor. Opcionalment i d’acord amb l’ús previst de llicències, es podrà preveure la taxa 
corresponent. 
 
Les condicions d’ús provenen completament del text següent. 
 

 
Paraules clau: 
 
Seleccionau una paraula clau que coincideixi amb la fotografia. 



 

• Patrimoni Cultural / Tradicions pesqueres / Comunitats pesqueres 
• Pescadors/res / Embarcacions de pesca / Equips o material de pesca 
• Pesca (inclosa la submarina) / peixos  
• Patrimoni Culinari / Artesania / Productes locals  
• Esdeveniments tradicionals / Festes culturals 

 
 


