NORMES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC
“Patrimoni de les comunitats pesqueres”
El concurs fotogràfic es realitzarà en els països socis del projecte CHERISH:
• Regió de Macedònia oriental i Tràcia (Grècia)
• Àrea costanera d’Alto Minho (Litoral Norte) (Portugal)
• Illa de Mallorca (Espanya)
• Àrea costanera de la Regió de Riga (Letònia)
• Àrea costanera de la Regió d’Abruzzo (Itàlia)
• Xipre (Xipre)
• Província de Zeeland (Holanda)
• Mecklenburg- Pomerània occidental (Alemanya)
Les fotografies que es presentin al concurs han de reflectir la riquesa, la diversitat i la
importància del patrimoni cultural de les comunitats pesqueres de les regions participants. El
concurs fotogràfic està organitzat per EUCC-Germany i començarà el 15 de maig de 2019.
La vostra participació al concurs implica que acceptau els requisits d'admissió i que teniu tots
els drets sobre la imatge enviada i, que en els casos en què es mostrin persones, no s’infringeix
cap dret individual i que es disposa del seu consentiment. A més, acceptau la utilització posterior
d’aquestes imatges.

Qui pot participar?
Poden participar tant fotògrafs amateurs com professionals adults (majors de 18 anys). No hi
poden participar els membres o familiars del jurat ni els treballadors vinculats al projecte
CHERISH o a EUCC-Germany. Per poder concursar, les fotografies s’han de pujar a la base de
dades del concurs en format digital. Per pujar les fotografies, cal registrar-se prèviament. Si ja
heu participat a qualque concurs organitzat per EUCC-Germany, podeu accedir a la base de
dades amb la vostra adreça electrònica i contrasenya.

Com es pot participar?
Cada participant pot pujar un màxim de 3 fotografies. Les fotografies s’han de pujar a la web
del concurs en format .jpg i tindran una mida mínima d’1 Mb. Cada fotografia enviada haurà
d’estar etiquetada amb la informació requerida (és a dir, localització de la fotografia, breu
descripció, especificacions de drets d’autor, etc.) i les dades necessàries de contacte (nom i
llinatges, adreça electrònica).
Els participants accepten que les seves dades s’utilitzin i emmagatzemin durant i en
posterioritat el concurs fotogràfic. Les dades seran eliminades tres mesos després de què
finalitzi el concurs. El consentiment per a l’emmagatzemat de les dades per part d’ EUCCGermany podrà ser anul·lat en qualsevol moment per part de l’interessat. Les fotografies
enviades per correu postal o per correu electrònic no podran participar en el concurs. Les
fotografies enviades per correu postal no seran retornades al remitent. EUCC-Germany es
reserva el dret d’eliminar del concurs les fotografies que consideri inapropiades o que
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infringeixin les normes del concurs.

Data límit
La data límit per presentar les fotografies al concurs és el 30 d’agost de 2019.

Condicions d’ús

Participant en el concurs, acceptau que les imatges enviades podran ser publicades i utilitzades
sense cap tipus de restricció en quant a temps, lloc i contingut per part de EUCC-Germany, els
seus socis i tots els patrocinadors involucrats en la promoció del concurs, el projecte CHERISH i
en qualsevol campanya futura de promoció.
L’organitzador del concurs pot utilitzar totes les imatges enviades i les avaluacions publicades
sota el nom de l’autor. L’organització es reserva el dret d’exhibir la fotografia, publicar-la en
qualsevol mitja de comunicació o altres publicacions i mostrar-les a internet a efectes de
puntuació o avaluació en el concurs. Els participants no podran demanar cap pagament per la
utilització de les seves imatges dins el marc dels concurs o altres publicacions dutes a terme pel
socis del projecte CHERISH.

Copyright
El fotògraf ha de ser l’únic autor i propietari dels drets d’autor de les fotografies enviades al
concurs. Al moment d’enviar les fotografies, l’autor declara que és el propietari de tots els drets
d’autor de la fotografia i, en el cas de què apareguin persones, institucions, instal·lacions o
empreses a les fotografies enviades, declara que no infringeix cap dret individual ni revela cap
dret de propietat industrial. Si a la fotografia apareixen persones clarament identificables, s’ha
de comptar amb la seva autorització prèvia per poder ser publicada. En el cas de què es
produïssin reclamacions per part de tercers en relació a violació de drets, el participant eximeix
de qualsevol responsabilitat a EUCC-Germany.

Responsabilitat legal

EUCC-Germany no assumeix cap responsabilitat per la pèrdua o dany de les fotografies enviades.
Les fotografies que es considerin inapropiades o que infringeixin les normes del concurs seran
eliminades.
Nota: les decisions preses per l’organitzador es consideren definitives i vinculants sense dret
d’apel·lació per part de l’autor. La organització es reserva el dret de cancel·lar o modificar el
concurs fotogràfic.
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