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BASES DEL II CONCURS DE FOTOGRAFIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA KASSUMAY 

 
La Fundació Kassumay de Sant Boi de Llobregat, amb la col·laboració de 

l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i amb el suport de 
l'Ajuntament de Sant Boi, convoca el II Concurs de Fotografia Social i 

Solidària Kassumay.  
 

Tema 
Els transports.  

Aquest any fotografiem els cotxes i camions, els trens i autobusos, els 
carros i patinets, els avions, vaixells i transbordadors. Tot allò  que ens 

acosta o allunya dels llocs, tant a les persones com al que necessitem. 

 
Tècnica 

Lliure. 
 

Participants  
Aficionats i professionals de la fotografia. 

  
Obres  

Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotografies. Les obres 
seran inèdites. Es rebutjaran totes les obres que hagin estat adquirides o 

premiades en altres concursos. 
 

Format i muntatge 
La mida de les fotografies serà lliure. Les fotografies aniran muntades 

sobre un suport de foam (cartró ploma) o cartolina rígida de 30 x 40 cm. 

 
Presentació de las obres 

Cada fotografia haurà de portar, al dors, les dades de l'autor:  
nom i cognoms, domicili, telèfon, adreça electrònica i títol de l'obra. 

Les obres s'hauran de lliurar personalment, per correu o missatgeria, a la 
següent adreça:  

Fundació Kassumay 
Hotel d'Entitats  

Carrer Riereta, 4 
08830 Sant Boi de Llobregat 

Horari: De 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 21:00 h. 
 

Termini de presentació 
El termini de presentació de les fotografies serà del dia 1 al 31 d'octubre 

de 2010. 
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Jurat  

El Jurat estarà integrat per un membre de l'IEFC, un de l'Agrupació 
Fotogràfica de Sant Boi i el president de la Fundació Kassumay. La decisió 

del Jurat serà definitiva i inapel·lable.  
La deliberació del Jurat serà oberta i es portarà a terme el dia 5 de 

novembre a les 19 hores a l'Hotel d'Entitats de Sant Boi de Llobregat. 
 

Premis  
S'estableixen tres premis. 

 
 1r premi: dues nits d'allotjament i esmorzar, per a 2 persones, en 

un hotel de la cadena Rusticae. 
 2n premi: invitació-regal vàlid per un sopar, per a 2 persones, amb 

el menú “Buenos Momentos” a Divinus Ronda Universitat de la 

cadena Cacheiro restaurants. 
Obsequi del llibre "World Press Photo 2010" de la Editorial Blume. 

 3r premi: obsequi del llibre de fotoperiodisme “Sierra Leone” de 
Gervasio Sánchez, Editorial Blume. El llibre, Premio Nacional de 

Fotografía 2009, tracta sobre els nens soldats en aquest país. 
 

Cada concursant, només podrà aspirar a un sol premi.  

Les obres premiades i exposades restaran en propietat de la Fundació 
Kassumay. 

  
Resultats  

La decisió del Jurat serà pública i es comunicarà als guanyadors el dia 5 
de novembre 2010, podent ser declarat el concurs desert si el Jurat  ho 

estima oportú. 
La llista de guanyadors i de les obres premiades i finalistes, apareixeran a 

la web de Kassumay: www.fundaciokassumay.org. 
 

Lliurament de premis 
El lliurament de premis serà el dia 19 de novembre, a les 19,30 hores, a 

Can Massallera, coincidint amb la inauguració de l'exposició de les obres 
guanyadores i finalistes. 

 

Devolució de les obres 
Les obres no premiades o no exposades, es podran retirar de la seu de la 

Fundació Kassumay a partir de 10 dies de la finalització del concurs.  
Si la devolució de les obres s'ha de realitzar per correu o missatgeria 

l'autor ho ha de sol·licitar a l'organització i fer-se càrrec del cost de 
l'enviament. 
 
 

 
 

http://www.fundaciokassumay.org/
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Drets 

El principi essencial del present concurs és captar i reflectir, des de la 
curiositat i la sensibilitat, les diferents maneres com tots transportem i 

ens deixem transportar. 
En aquest sentit, el fet de poder obtenir uns documents únics i propis de 

la nostra època, ens permetra crear un banc d'imatges de caràcter públic i 
gratuït amb el fi de poder divulgar aquets principis humanistes. Una causa 

que, segons el nostre criteri, contenen unes bases suficients per establir 
que tots els participants accepten sobre la seva obra presentada a concurs 

els següents drets. 
 

1. La participació comporta la cessió a favor de la Fundació Kassumay 
dels drets sense afany de lucre de la reproducció i distribució per 

qualsevol mitjà de comunicació sobre les obres fotogràfiques, que 

podran aparèixer en els diversos materials corporatius de 
l'organització així com en la seva pàgina web y en qualsevol 

informació general sobre cultura solidària inclús d’altres entitats. 
2. La cessió descrita en el punt número 1 no té caràcter d'exclusiva, 

de forma que l'autor tindrà dret a la comercialització del seva 
fotografia en benefici propi. 

3. La Fundació Kassumay es compromet en tot moment a respectar 
els drets d’autor de les fotografies i fer menció del seu nom de 

conformitat amb el previst a la Llei de Propietat Intel·lectual. 
4. Els autors assumeixen la responsabilitat quant a l'autoria i 

originalitat de la fotografia. 
5. La Fundació Kassumay no es fa responsable dels drets d'imatge 

que poguessin correspondre a tercers. 
 

Consideracions generals 
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes 

bases i la conformitat amb les decisions del Jurat. 
L'incompliment de les bases del concurs, així com l'ocultació de dades, la 

seva alteració o manipulació, podrà ser causa de desestimació i, en el seu 

cas, de reintegrament dels premis. 
El Comitè Organitzador queda facultat per resoldre qualsevol contingència 

no prevista en aquestes Bases. Les decisions que es prenguin en aquest 
sentit seran inapel·lables. 
 

Informació 

Per ampliar la informació sobre el concurs podeu adreçar-vos a 
kassumay@gmail.com  o consultar www.fundaciokassumay.org. 

 
Agraïments 
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