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BASES DEL II CONCURS FOTOGRÀFIC FOTOCEN 

Participants 

- El concurs és obert a tothom, sigui soci o no del Centre Excursionista de 

Navàs (CEN) 

Tema 

- El tema del concurs seran les següents activitats que organitza el CEN 

des de la tardor del 2014 i durant l’any 2015: Trenca Tres Pics (26 

d’octubre), Caminada Popular (12 d’abril), Marxa Romànica de 

Resistència (9 i 10 de maig), La Romànica en BTT (10 de maig) i la 

Caminada Nocturna (29  d’agost). 

Categories: 

- S’estableixen dues categories i els següents premis: 

o Categoria Instagram, Twitter i Facebook:  

 Premi únic: Sopar per a 2 persones a un restaurant local 

o Categoria General:  

 Primer premi: 100 € 

 Segon i Tercer premi: Lot de productes de Navàs 

 L’entrega de premis es realitzarà en el marc de la Fira de Tardor de 

Navàs  Els premiats seran avisats prèviament. 

o Serà indispensable que els guanyadors (o un representant) 

assisteixin a l’acte de lliurament dels premis. La no assistència 

representa la renuncia al premi o obsequi. 

Per participar al concurs:  

- Categoria Instagram, Twitter i Facebook: caldrà que es pengi la 

fotografia amb la qual es vol participar a la xarxa social: 

o Instagram o Twitter: amb la següent etiqueta: #fotocen15 

o Facebook: caldrà etiquetar el Centre Excursionista Navàs a la 

foto al Facebook. 
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o IMPORTANT: És imprescindible que el perfil d’Instagram 

sigui públic per participar al concurs. 

o Es podran publicar un màxim de 3 fotografies per cada activitat 

(Caminada Popular, Marxa Romànica, Romànica en BTT, 

Caminada Nocturna i Trenca Tres Pics)  

- Categoria General: caldrà enviar les fotos amb les quals es vol 

participar al correu electrònic: fotocen2015@gmail.com 

o Les fotografies hauran de tenir una mida mínima de 5 megapíxels. 

o Es recomana enviar les imatges en format JPEG, sense 

comprimir i a la mida original.  

o Per cada fotografia caldrà detallar un títol i l’activitat del CEN 

que correspongui.  

o En el mateix correu, caldrà adjuntar les següents dades: nom i 

cognoms, localitat, correu electrònic i telèfon.  

Condicions de participació 

- La participació al concurs suposa acceptar que el Centre Excursionista 

pugui utilitzar les fotografies per a promoció de les activitats de l’entitat. 

- A les fotografies no podrà constar-hi el nom de l’autor ni cap marca 

d’aigua. En cas contrari, la foto quedarà desqualificada automàticament. 

- Cada participant només podrà optar a un premi 

- El veredicte del jurat serà inapel·lable. En cas d’algun dubte que no 

estigui especificat en aquestes bases, el jurat decidirà el que consideri 

oportú. 

- La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes 

bases 

  
Centre Excursionista de Navàs 

Carretera de Berga, 81 – Navàs (Bages) 

Telèfon: 93 820 42 95 

Pàgina web: cen.navas.cat  

Horari: Divendres de 9 a 10 del vespre 

 Dissabtes de 6 a 8 de la tarda 


