
	

	

 

 
 

BASES CONCURS D’IMATGES PER AL CALENDARI MUNICIPAL  
DELS HOSTALETS DE PIEROLA 2021 

 
1. OBJECTIU 
 
1.1.- L’objectiu del concurs és recopilar 12 imatges identificadores del terme municipal per distribuir-les en 
el calendari que es repartirà a les cases amb motiu de les festes de Nadal i any nou. 
 
2. PARTICIPANTS 
 
2.1.- Pot participar-hi qualsevol persona empadronada al municipi, de qualsevol edat i, en cas de ser 
menor d’edat, cal adjuntar a la inscripció el nom d’un tutor o representant legal. 
2.2.- La inscripció és gratuïta. 
 
3. OBRES CONCURSANTS 
 
3.1.- La temàtica és la d’imatges en format fotogràfic, il·lustració digital o dibuix digitalitzat en l’àmbit del 
patrimoni natural o arquitectònic que identifiqui els Hostalets de Pierola.  
3.2.- L’arxiu ha de tenir orientació horitzontal i pot ser en color o en blanc i negre. Mida mínima 1Mb o 2500 
x 2000 píxels.  
3.3.- Cada participant podrà presentar un màxim de 3 imatges i, per tant, a optar a un màxim de tres 
premis. 
 
4. LLIURAMENT DELS TREBALLS 
 
4.1.- Cal enviar el full d’inscripció adjunt i els arxius a comunicacio@elshostaletsdepierola.cat amb el text 
«Calendari 2021» a l’assumpte del correu electrònic. 
4.2.-  El termini per participar en aquest concurs acaba el 29 de novembre a les 23.59h  
 
5. PREMIS 
 
5.1.- Es premiaran les 12 millors imatges amb una dotació de 100€ cadascuna en vals per gastar en 
establiments i comerços del poble. 
 
6. JURAT 
 
6.1.- El jurat estarà format per professionals de la imatge, un representant de cada partit polític del 
consistori i el tècnic de comunicació. 
 
7. VEREDICTE 
 
El veredicte del jurat es donarà a conèixer el 10 de desembre de 2020 a través de la pàgina web 
municipal, prèvia comunicació als premiats. 
 
8. PUBLICITAT I DIFUSIÓ 
 
8.1.- L’Ajuntament es reserva el dret de comunicar i/o publicar les imatges premiades en qualsevol dels 
suports municipals sempre que se citi l’autor. 



	

	

 
9. ALTRES DISPOSICIONS 
 
9.1.- La participació en el concurs queda vinculada a l’acceptació d’aquestes bases. 
9.2.- Les obres que no compleixin les condicions d’aquestes bases no seran admeses. 
9.3.- Qualsevol imprevist que pugui sorgir serà resolt pel membres del jurat i l’organització 
9.4.- Les imatges presentades queden exemptes de qualsevol dret d’autor i reclamació en aquest sentit. 
 
10. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
Les dades dels concursants són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat. 
L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola adopta les mesures de seguretat, d’acord amb la Llei 3/2018 
LOPD-GDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El termini de 
conservació és el preceptiu per Llei. 
 
El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la que van ser recollides, sempre i 
quan totes les parts preservin la seva intimitat. 
 
El participant, accepta expressament, via correu electrònic, rebre informació de l’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest concurs. 


