Concurs fotogràfic

Transport Sanitari Urgent a Catalunya
Bases del concurs
1. Participants. Podrà concursar
qualsevol persona, major de 18
anys, de qualsevol nacionalitat. La
participació en el concurs serà gratuïta.

2. Temàtica. Amb motiu del 50è
aniversari de la marca Bergadana i
de la culminació del desplegament
del Transport Sanitari Integral de
Catalunya, Bergadana organitza un
concurs fotogràfic, en el qual les
imatges presentades hauran de tenir
com a principal protagonista un o varis
vehicles d’emergències mèdiques de
Catalunya.

3. Categories. El concurs s’ha dividit en
dues categories:
_Exterior: Fotografies que mostrin
l’exterior dels vehicles del SEM.
_Interior: Fotografies que mostrin la
tasca sanitària que el personal sanitari
desenvolupa a l’interior dels vehicles
del SEM, tals com una intervenció o un
simulacre, entre alres.
Cal tenir present que les persones
que apareguin en les fotografies no
s’hauran de poder reconèixer, si no és
que l’autor disposa d’una autorització
expressa i degudament signada.

4. Obres. El número de fotografies
a presentar és il·limitat. Aquestes
s’hauran d’enviar per correu electrònic
(concurs@bergadana.info) en format
JPEG amb la major qualitat possible.
En el correu s’haurà d’incloure: el

nom i cognoms de l’autor i telèfon
de contacte. No s’acceptaran
fotomuntatges ni fotos amb escriptures
superposades, com, per exemple,
marques d’aigua.

5. Drets imatges. Els participants són
responsables de ser els únics autors de
les imatges, així com que no existeixin
drets a tercers. Aquests assumiran
tota responsabilitat per qualsevol
reclamació per drets d’imatge sobres
les obres presentades a concurs.
Totes les imatges que participin en
el concurs podran ser utilitzades per
Transforma 21, SL.
L’organització es reserva el dret a
no admetre les fotografies que no
compleixin, segons el seu criteri,
les condiciones exigides, així com
aquelles imatges que es considerin
inadequades, ja sigui per qualitat o per
contingut.

6. Termini. El termini reglamentari per
presentar les fotografies s’iniciarà a
partir del 16 de març i finalitzarà el 16
de maig de 2016.

7. Jurat. El jurat està format per
dos membres de Bergadana i dos
membres independents, Dídac
Martínez, gerent d’ACEA, i Àlex
Vallejo, Rescate Vial. Aquest emetrà
públicament el seu veredicte el
divendres 1 de juny de 2016 i es
posarà en contacte via telefònica

i/o electrònica amb els guanyadors.
Si no es pogués contactar amb la
persona premiada en el termini d’una
setmana, el finalista es convertiria
automàticament en el nou guanyador.
Si el jurat ho considerés convenient,
el concurs podria quedar desert. La
decisió del jurat serà inapel·lable.

8. Premis. Es concediran els següents
premis per categoria:
_Primer premi: 500 € i una estància
d’un cap de setmana en qualsevol hotel
de la xarxa de Paradors de Turisme de
la península.
_Segon premi: 400 € i una Estància
Rústica en qualsevol allotjament rural
de SmartBox.
_Tercer premi: 100 € i una Experiència
d’aventura SmartBox.
_Premi a l’originalitat. Es concedirà un
únic premi a l’originalitat. Aquest estarà
dotat amb 200 €.
Els premis no es podran canviar.

9. Termes y condicions. En
compliment de l’establert en la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, informem que, mitjançant
aquest concurs, les dades dels
participants quedaran incorporades i
seran tractades en els fitxers propietat
de Bergadana. Sota cap circumstància,
aquestes dades seran facilitades a
tercers. La participació en el concurs
implica l’acceptació d’aquestes Bases.
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