III CONCURS DE FOTOGRAFIA

#lleidaairchallenge2018”
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
El comitè organitzador de “Lleida Air Challenge 2018” us convida a participar en el segon concurs de fotografia
de l'esdeveniment aeri que se celebrarà el dia 4 de juny a les instal·lacions de l'aeroport de Lleida- Alguaire.
La finalitat d'aquest concurs serà premiar i difondre la fotografia de l'esport aeri entre els fotògrafs
professionals i amateurs.

BASES DE PARTICIPACIÓ


La participació al concurs és gratuïta



Hi poden participar totes aquelles persones majors d’edat. (+18 anys)



Hi ha una categoria d’Instagram (amb límit de 5 fotografies per perfil)



Les fotografies només es poden fer el dia 4 de juny durant la celebració del festival.



Queda exclosa la participació en aquest concurs de qualsevol persona de l’organització de Lleida Air
Challenge 2018.



No s'acceptaran fotografies que atemptin contra la dignitat de les persones ni les manifestament
desagradables o ofensives. El jurat es reserva el dret de descartar les fotografies que compleixin
aquestes premisses.



El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

PREMIS
El veredicte es comunicarà a través de la xarxa als guanyadors. Es regalarà un viatge per a dos persones a
Palma de Mallorca al guanyador, el segon i tercer qualificat se’ls regalarà dues entrades a cadascú per anar
al Parc Astronòmic Montsec.

CATEGORIA
1. Instagram:


Qualsevol escena registrada durant el festival aeri, que faci referència al món de l'aviació i que
estigui presa, tractada i publicada mitjançant un dispositiu mòbil. El hashtag serà
#lleidaairchallenge2018.



Cal ser seguidor del perfil d’Instagram @lleidaairchallenge, en cas contrari no es poden
visualitzar les fotografies dels participants que tinguin restringida la visualització del seu perfil.



Els guanyadors es donaran a conèixer a través del facebook de Lleidaairchallenge i l’Instagram
de Lleidaairchallenge

CALENDARI
S’acceptaran les imatges al #lleidaairchallenge2018 fins el dia 13 de Juny
El veredicte es comunicarà personalment als guanyadors.

JURAT
El Jurat basarà la seva decisió en criteris com la qualitat, originalitat i creativitat de les fotografies.
El Jurat escollirà 3 guanyadors per la categoria. No obstant això es reserva el dret de declarar desert algun
dels tres premi.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Les persones participants cedeixen expressament a Aeroports de Catalunya, amb caràcter d’exclusiva i sense
limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit territorial
universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin presentat al concurs,
de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, així
com els drets de propietat industrial que es puguin derivar d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals,
comercials i/o publicitàries o de naturalesa anàloga pròpies d’Aeroports de Catalunya.

Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per
qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa l’adaptació o
qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs,
tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es considerin més convenients, incloses les
plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0.

En conseqüència, Aeroports de Catalunya podrà utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física
o jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, sense dret
per part de les persones participants de percebre cap compensació addicional.

El fet de participar no pot generar drets de cap mena en els autors de les fotografies llevat dels casos
esmentats de les persones guanyadores, les quals tenen dret als premis corresponents.

BASES LEGALS
La presa d'imatges ha de fer-se des de les zones habilitades per al públic des de llocs segurs, dins de les
zones delimitades i de seguretat per al públic, tant a l’interior com a l’exterior de l’aeroport. No podran utilitzarse equips fotogràfics que interfereixin en la seguretat de les aeronaus en vol, (per exemple drons,
octocòpters…).

El participant accepta íntegrament les seves bases, així com el criteri del jurat per a la resolució de qualsevol
qüestió derivada de la interpretació i execució d’aquestes bases.

Els autors de les fotografies cedeixen, expressament per mitjà de l'acceptació d’aquests bases, a Lleida Air
Challenge 2018, tots els drets d'explotació com ara els drets d'ús, reproducció, distribució, publicació,
exhibició, comunicació pública, també en xarxes socials sense que els autors puguin sol·licitar la seva
recuperació futura, ni sol·licitar cap tipus de contraprestació, ni d'indemnització per aquests conceptes. Els
autors de les fotografies no premiades podran recollir-les a l’adreça indicada fins el dia 30 d’octubre data en
que es destruiran.

El participant garanteix a Lleida Air Challenge 2018, que coneix i accepta de forma expressa i íntegrament les
Bases del III Concurs de fotografia així com qualsevol modificació produïda i publicada a
www.lleidaairchallenge.cat.

