V Concurs fotogràfic 2020

"Déclic nature 66"
Butlleta d'inscripció obligatoria
Envieu les vostres fotos i la butlleta d'inscripció omplerta per correu electrònic

declic.nature66@gmail.com
Cognom : …...................................................................................................................
Nom : ................................................................................................................
Adreça : ..................................................................................................
País : …........................................
Telèfon : .................................................................
Mail : …......................................................................
Numero de fotografies presentades : 12 per participant adulte et de 3 pour la catégorie
jeune. menors
Certifico que soc l'únic autor i tinc els drets de les fotografies que us envio per
participar en aquest concurs.
Cada foto s'ha d'anomenar amb els següents elements : " COGNOM.Nom_títol_any", el conjunt no ha de
superar els 40 caràcters. Exemple : " DUPONT.Robert_Jolie.fleur".

Format de les fotografies i condicions d'enviament:
Fotos en format digital (.jpeg o .tiff), en color o en blanc i negre i acompanyades d'un títol, del lloc i de l'any
de la foto. Qualitat mínima 300dpi, les dimensions del costat més petit han de ser com a mínim de 2000
píxels i la relació entre els costats ha de estar entre 1X1 (quadrat) i 1X2. S'accepten tots els formats
estàndard (3/2, 4/3, 16/9...). En retrat o paisatge.
Només s'autoritzen retocs mínims en l'imatge: balanç de colors, lluminositat/contrast, accentuació. L'autor garanteix que les seves
imatges són conformes a la foto original: no s'han afegit objectes a l'escena, no hi ha trucatges o altres tècniques per modificar la
imatge posteriorment (en postproducció). Un enquadrament de menys del 20% és permès. En cas de dubte, es podrà demanar el fitxer
RAW.
Podeu descarregar-vos el reglament complert a l'adreça: http://catalanes.espaces-naturels.fr

Compromís dels participants al concurs :
Cessió parcial dels drets d'imatge obligatòria :
La participació al concurs “Déclic nature 66” implica que tots els participants, en el marc de la
promoció del concurs, autoritzen gratuïtament l'organització a reproduir una o varies fotos
seleccionades (mitjans, premsa, pòsters, exposicions, pàgina web de la FRNC ...) i això, únicament
sense ànim de lucre i únicament per 4 anys a comptar a partir del concurs 2020, (presentació el dia
de l'entrega de premis, exposicions locals, anuncis del concurs, per exemple). El nom de l'autor
sera citat obligatòriament.

Compromís opcional per 5 anys (marqueu la casella):
Participo al concurs 2020 “Déclic nature 66” de la FRNC i us autoritzo a utilitzar
durant 5 anys les fotografies seleccionades, amb finalitats de comunicació per valoritzar el
patrimoni natural i promoure la seva preservació, sempre sense ànim de lucre.
Participo al concurs 2020 “Déclic nature 66” de la FRNC i no us autoritzo autilitzar
durant 5 anys les fotografies seleccionades, amb finalitats de comunicació per valoritzar el

patrimoni natural i promoure la seva preservació, sempre sense ànim de lucre.
Declaro ser autor de les fotografies que us envio i reconec que les he fet coneixent el
reglament del concurs i d'acceptar-ne les condicions.
Declaro ser major d'edat,
Declaro ser menor, i ajunto l'autorització per participar al concurs, signada pels meus
pares.
Date et Signature :

Obligatoria pels menors d'edat:

Autorització dels pares per participar al concurs « Déclic
nature66 »2020 :
Senyor, Senyora (COGNOM, Nom) :...................................................
Adreça :
….........................................................................................................
….........................................................................................................
Codi postal : ..............................Ciutat : …...........................................
País : ...........................................
autoritzo a la meve filla, el meu fill
COGNOM.................................
Nom.........................................
Data de naixement :
a participar al concurs « Déclic nature 66 » edició 2019 de la FRNC.
Data : el .................2020,
Fet a …...............................
Signatura dels pares :

