
BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC 

1. PARTICIPANTS: Podrà participar qualsevol persona major d’edat (amb l’excepció dels 

membres del  jurat), aficionat o professional, de qualsevol nacionalitat o residència.   

 

2. TEMA: Les fotografies aportades hauran d’ajustar-se al tema proposat:  “Ocells 

rapinyaires en moviment” 

 

3. PRESENTACIÓ: Cada participant podrà presentar com a màxim TRES fotografies 

realitzades el dia 28 de gener al Cim d’Àligues. Han de ser imatges en format .JPG o 

.PNG a màxima resolució possible. 

4. INSCRIPCIÓ i ENVIAMENT: Per participar cal inscriure’s abans del dia 28 de 
gener, enviant les dades: nom, cognoms, email i telèfon de contacte a 
info@cimdaligues.com. Rebreu un correu confirmant la participació.  
 
Les fotografies a presentar s’hauran d’enviar a: info@cimdaligues.com 
especificant el nom, cognoms, email i telèfon del participant. La data límit de 
recepció serà el 4 de febrer de 2023. 

 
5. PREU: 15€ (Entrada normal)  

El restaurant oferirà esmorzar a preu especial: entrepà (fuet, truita o 
butifarra)+ refresc+ café a 8€. 
 

6. CALENDARI:  
28/01/23 

- 11h obertura portes. 

- 11.15h-12.45h Ponència de Ramon Cugat (dins del bar). 

- 13h sessió de vol de matí 

- 13.45- 15.30 preguntes al ponent i temps per dinar 

- 16h sessió de vol de tarda 

- 16.45-18h temps lliure 

04/02/23: Data límit per la presentació de les fotografies 
09/02/23: Notificació del guanyador 

 
7. PREMI: 4 entrades al Cim d’Àligues. 

 
8. JURAT: L’equip de Cim d’Àligues. 

 
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT: Participar al concurs implica 

l’acceptació de les bases presentades: 
- Els participants es responsabilitzen de tenir totalment la propietat 

intel·lectual de les imatges presentades i que no hi hagi drets de 
terceres persones. 
- Els participants cediran els drets de les imatges presentades a CIM 
D`ÀLIGUES S.L per la seva reproducció/exhibició. La cessió serà sense 
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cap tipus de retribució pels autors ja que l’ús de les imatges serà de 
valor educatiu i de promoció del centre, sense cap finalitat lucrativa. 
- La participació en el concurs implicarà l’acceptació de que les imatges 
puguin ser incloses en els nostres arxius i ser exposades i utilitzades a 
xarxes socials, en exposicions al centre, com a portada de propers 
concursos...sempre,  amb la finalitat responsable de fer conèixer els 
nostres valors.  
 

10. GARANTIES 

- Els participants es comprometen a no utilitzar aquestes mateixes imatges en altres 

concursos o compromisos que puguin atemptar contra els drets aquí exposats o 

derivats pels drets d’imatges cedits.  

- Els participants es comprometen a guardar l’arxiu original fins l’entrega de premis per 

poder resoldre possibles dubtes.  

 

 

 


