Bases del Concurs de Fotografia Prevenció del Consum d’Alcohol
El present concurs s’engloba dins d’una intervenció comunitària dissenyada pel grup AcciOH
(Acció Comunitària per reduir el Consum problemàtic d’alcohol) dirigida a prevenir i reduir el
consum d’alcohol problemàtic als barris del Turó de la Peira i Can Peguera.
Aquest concurs està organitzat per l’Espai Jove Les Basses, el Punt InfoJove de Nou Barris, el
l’ASPB, el SICEP i el CC Can Basté. L’objectiu del concurs és afavorir el pensament crític de les
joves i la gent gran respecte el consum d’alcohol i dels elements del seu entorn que els inciten
a beure, des de les diferents mirandes generacionals. Les fotos generaran un material
expositiu, i que es podrà exposar pels diferents equipaments del barri.
1. Participació i categories
El concurs s’estableix en tres categories diferents, que definiran els criteris de participació:
A. Categoria Adolescents – de 14 a 18 anys
B. Categoria Joves – de 19 a 35 anys
C. Categoria Gent Gran – persones majors de 60 anys
La participació del concurs és totalment gratuïta.
Les fotografies han de respondre a les preguntes següents:
1. Veiem el que bevem?
2. Som conscients dels elements del nostre entorn que ens impulsen a beure?
3. Quins elements del teu entorn fan que sigui més fàcil beure?
4. Creus que hi ha elements del teu entorn que et faciliten beure?
5. Hi ha elements del teu entorn que t'estimulin a consumir alcohol?
2. Característiques i presentació de les obres
Les imatges s’han de presentar en format digital, en JPEG. Es poden realitzar en format
horitzontal o vertical.
Per entregar les obres s’haurà d’enviar un correu electrònic a concurs.lesbasses@gmail.com
amb l’assumpte Fotos AcciOH 2022.
Totes les fotografies hauran d’estar nombrades amb el següent format
Fotos22_(categoria)_(Nom de l’autor/a). Exemple: Fotos22_B_MontseFigaro
En el moment de l’entrega s’ha adjuntar les següents dades:
- Títol de la fotografia
- Breu explicació de la fotografia (entre 2 i 5 línies)
- Categoria a la que opta
- Nom i cognoms de l’autor/a
- Telèfon de contacte
- Adreça de correu electrònic
El període de recepció de les obres serà del dimarts 14 de gener fins el divendres 18 de febrer
del 2022, els dos inclosos.
Les fotografies han de ser originals i exclusives de les autores, i no han d’haver estat premiades
ni publicades abans.
Les fotografies no poden contenir persones que siguin reconeixibles, ni mostrar cares de les
persones que apareguin a la fotografia.
Les fotografies que no compleixin aquests requisits quedaran excloses.

3. Premis del concurs
Els premis es repartiran el divendres 4 d’abril a la tarda amb un acte al Espai Jove Les Basses.
Els premis seran diferents per cada una de les categories:
A. Categoria Adolescents
1) Primer premi: 100€ en vals de compra als comerços de l’Associació
Comerciants de Fabra i Puig
2) Segon premi: Taller a escollir al Espai Jove Les Basses
B. Categoria Joves
1) Primer premi: 100€ en vals de compra als comerços de l’Associació
Comerciants de Fabra i Puig
2) Segon Premi: Taller a escollir al Centre Cívic Can Basté
C. Categoria Gent Gran
1) Primer premi: 100€ en vals de compra als comerços de l’Associació
Comerciants el Turó
2) Segon premi: Entrada lliure al Centre Esportiu Municipal el Turó
4. Selecció dels guanyadors
Per tal de determinar les millors fotografies es realitzarà una votació entre les mateixes
participants el dia de l’acte final.
Cada membre participant o assistien al acta de tancament, podrà votar un cop a cada una de
les categories, i seleccionar l’obra que més li agradi.
Posteriorment membres de l’organització del concurs passarà al recompte de vots de cada una
de les categories i es faran públic els resultats el mateix dia.
5. Drets d’autor/a
Les autores de les fotografies participants cedeixen gratuïtament els drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació a l’Espai Jove Les Basses.
Així mateix, queden cedits pels autors de les obres els drets d’explotació que es deriven del
contingut de la base 6.
6. Exposició
L’Espai Jove Les Basses es reserva el dret d’utilitzar les fotografies presentades al concurs, per
organitzar futures possibles exposicions en entitats i serveis del territori. La presentació de les
fotografies implica en tot cas l’acceptació d’aquestes bases i, en conseqüència, la cessió dels
drets d’explotació amb caràcter gratuït.
7. Protecció de dades
De conformitat amb la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y el RGPD: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, les dades personals aportades
pels participants s’incorporaran en un fitxer, amb l’única finalitat de gestionar el concurs. Les
dades incorporades en cap moment seran cedides a cap altre entitat, sense el consentiment
previ del titular. Tothom que participi al concurs presentant fotografies consent expressament
en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada.

