
TEMÀTICA DEL CONCURS
Gent fotografiant.

BUSCA LA TEVA CATEGORIA 
Si tens entre 14 i 17 anys.
#jovesiefc 
Si estudies o ja has estudiat al IEFC.
#alumnesiefc  
Si encara no has estudiat al IEFC i vols concursar amb nosaltres.
#amicsiefc 
 
COM PARTICIPAR
1  Puja la teva foto a Instagram amb el text:
 Ex: Concurs #iefc #(escriu la teva categoria) 
 i comparteix-la al teu Facebook.

2 Un cop pujada al teu Facebook comparteix-la 
 al Facebook del concurs: “IEFC Instagram” 
 amb el text: 
 Ex: Concurs #iefc #(escriu la teva categoria) 

PREMIS IEFC
El jurat del IEFC escollirà un guanyador per categoria.

#jovesiefc Regal d'un curs de fotografia per a joves 
durant el curs 2013-2014.
#alumnesiefc 700€ de descompte en la matrícula 
de qualsevol curs de l’oferta formativa 2013-2014.
#amicsiefc 500€ de descompte en la matrícula 
de qualsevol curs de l’oferta formativa 2013-2014.

PREMI SONY  
Sony premiarà amb una càmera NEX-6 aquella imatge que 
obtingui un cop acabat el concurs més “m’agrada”, d’entre 
tots els participants. 

PREMI INNOVAFOTO  
Innovafoto premiarà als 400 primers participants 
de la categoria #alumnesiefc amb una llicència 
del Capture One Expres 6. 

JURAT 
Format per l’Equip de l’Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya és qui decideix els guanyadors de cada 
categoria.
NORMATIVA
- S'invalidaran les fotografies que no segueixin l'apartat 
''Com Participar'' del concurs.

- La presentació en més d’una categoria invalida la 
participació al concurs.

- Cada participant pot participar amb un màxim de 5 
fotografies dins de les dates del concurs i sempre d’acord 
amb la temàtica del mateix.

- La inscripció al concurs implica que el participant tingui 
un compte a Instagram i Facebook  i que respecti les 
normatives d’aquestes xarxes.
http://instagram.com/legal/terms/    
https://www.facebook.com/policies/

- La organització es reserva el dret a denunciar i eliminar 
les fotografies que vulnerin els drets personals, que siguin 
ofensives  o discriminatòries. 

- Seran vàlides totes les fotografies pujades a partir de les 
00:00h del dia 12 de juny del 2013 fins a les 12:00h 
del 8 de juliol del 2013.

- En cap cas els premis seran entregats en metàl·lic.

- Tots els participants cedeixen a l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya, els drets de divulgació pública per 
qualsevol mitjà de les seves obres per finalitats informatives, 
educatives, d’investigació, i en especial, de difusió de 
l’àmbit del concurs, tot fent constar el nom de l’autor. 
Aquesta cessió s’atorga de forma gratuïta i sense caràcter 
d’exclusivitat. 

- Queda exclosa la participació al concurs dels treballadors/
es de l’IEFC.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:


