
Concurs Fotogràfic Hotel INK606 
ACTA HOTELS convida a participar en la convocatòria del concurs de fotografia per ambientar l’hotel INK606 
del Carrer Mallorca 606 de Barcelona.  
L’hotel, de 57 habitacions, s’està construint en un antic edifici industrial on, a l’origen,hi havia una impremta. 
Cada planta té 9 habitacions on s’exposaran permanentment les fotografies de cada autor escollit, un autor 
per planta. 

1. Temàtica del concurs 
Les fotografies hauran de tractar sobre qualsevol aspecte relacionat amb Barcelona  i/o el món gràfic. Es 
pot optar per fer una sèrie d’un mateix tema. 
2. Especificacions tècniques 
El nombre total de fotografies a presentar serà de un mínim de 9 y un màxim de 27. Sempre en grups 
múltiples de 9. 
El format de reproducció final serà quadrat de:  510 mm x 510 mm  
Totes en format digital i adequades en resolució (200dpi) per la seva reproducció. 
3. Premis 
10 premis de 300 € cadascun. 
4. Condicions 
Podran participar en aquest concurs estudiants d’escoles d’estudis fotogràfics de Barcelona. 
Les fotografies hauran de ser originals i inèdites.  
Cada participant podrà presentar un màxim de tres sèries de 9 fotografies. 
5. Presentació 
Les fotografies seran digitals, en blanc y negre, bitò, virades o a color. Les fotografies poden estar 
manipulades. 
Tot el treball i la sol·licitud de participació s’entregarà dins d’un sobre Din A-4, on s’especifiqui: Concurs 
Hotel INK606 amb un lema. 
Les fotografies es presentaran en DVD i tota la col·lecció reproduïda en 3 fulls tamany Din A-4,  amb el 
lema darrera de cada full però sense cap tipus d’informació que faciliti l’autoria. 
La sol·licitud de participació es presentarà dins d’un altre sobre tancat amb el lema ben visible. Les dades 
personals del participant romandran anònimes fins després del veredicte final.  
6. Lliurament  
La presentació dels treballs es farà a les oficines centrals de ACTA hotels al carrer Mallorca, 103  de 
Barcelona, el dia 30 de Novembre de 2010 de 9 a 14h.  
7. Jurat i publicació de resultats 
El jurat estarà format per dos professionals de la fotografia, en Rafael Vargas y Pedro Pegenaute, un 
membre de la família Cuscó,  propietària de l’hotel, un membre d’ActaHotels,  gestió de l’Hotel i 
l’arquitecte-interiorista de l’hotel de l’empresa G56. 
El resultat es donarà a conèixer el 9 de desembre de 2010.  
El jurat donarà a conèixer el seu veredicte de forma personalitzada als concursants guanyadors per correu 
electrònic o postal i la llista serà publicada a la web www.actahotels.com . 
Cada guanyador tindrà la seva obra exposada permanentment a una planta del hotel, on es farà 
referència de l’autor. 
8. Participació 
Els participants reconeixen el caràcter inapel·lable del veredicte del jurat i renuncien a possibles accions 
judicials o extrajudicials 
La participació en aquest premi implica l’acceptació de les bases. 
 
Les bases i la sol·licitud de participació es pot baixar de la web de www.g56.com  dins del menú news & 
gallery  a  l’apartat Gallery : Concurs Fotogràfic INK606 

 

 

 



 

 

Sol·licitud de participació 

Lema .....................................................................................................................................................  

Nom i cognoms ....................................................................................................................................  

Escola ....................................................................................................................................................  

e-mail de contacte ..............................................................................................................................  

Telèfon de contacte .............................................................................................................................  

 

Cessió de drets 

Pel fet de participar en aquest concurs, cedeixo els drets de imatge de les fotografies lliurades per la seva 
reproducció i difusió, i declaro que totes les fotografies presentades són originals i inèdites. 

L’empresa queda subjecte a nombrar al fotògraf quan se’n faci ús sempre que admeti la utilització de les 
seves dades. 

El concursant està d’acord amb la recollida de dades personals que aniran a una base de dades per a la 
gestió dels concursants i l’enviament d’informació. Aquesta base té les mides de protecció tècnica i 
humana recollides a la legislació vigent.  

Accepto que les meves dades es pugui utilitzar per la difusió de la meva obra. 

 

 

 

 

Firmat ...................................................................................................................................................   

Barcelona, Novembre de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


