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BASES DEL I PREMI FEMECV  
DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA 

 

 

OBJECTIU 

Promoure la pràctica de la fotografia dintre el col·lectiu de federats/es FEMECV, 
compartint la nostra passió: l’esport i la muntanya. 

TEMES I PREMIS 

1.- Hi haurà tres temes al voltant dels quals es podran presentar les fotografies al 
premi: 

• La muntanya, la natura, el territori i paisatge de la C.Valenciana.  
 

• Els esports de muntanya  (excursionisme, espeleologia, escalada esportiva, 
descens de barrancs, marxa nòrdica, esports d’aventura a la muntanya, 
alpinisme, expedicions, …)  
 

• Activitats i competicions oficials FEMECV 2019. 

 

2.- La FEMECV designarà el jurat qualificador, integrat per persones amb experiència i 
professionals del mon de la fotografia.  
Les votacions del jurat seran secretes. El veredicte és irrevocable. Hi haurà, dos premis 
per cadascun dels tres temes: 

• La muntanya, la natura, el territori i paisatge de la C. Valenciana.  

1r. Premi: llicencia FEMECV 2020 modalitat bàsica A, diploma, samarreta 
FEMECV i lot llibres muntanya i natura. 

2n. Premi: diploma, samarreta FEMECV i lot llibres muntanya i natura. 

• Els esports de muntanya. 

1r. Premi: llicencia FEMECV 2020 modalitat bàsica A, diploma, samarreta 
FEMECV i lot llibres muntanya i natura. 

2n. Premi: diploma, samarreta FEMECV i lot llibres muntanya i natura. 

• Activitats i competicions oficials FEMECV 2019. 

1r. Premi: llicencia FEMECV 2020 modalitat bàsica A, diploma, samarreta 
FEMECV i lot llibres muntanya i natura. 

2n. Premi: diploma, samarreta FEMECV i lot llibres muntanya i natura. 
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TERMINIS 

3.- Les fotografies hauran de rebre's (a través dels mitjans indicats en el punt 
següent) entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre de 2019. 

El jurat atorgarà els premis en desembre de 2019. El resultat es farà públic a la web 
oficial de la FEMECV, i es difondrà per mitjà de les xarxes socials habituals. 

L’acte d’entrega dels premis s’anunciarà en la publicació del veredicte del jurat. 

 

PARTICIPACIÓ I CONDICIONS 

4.- Les fotografies hauran d'enviar-se en format digital. S'aconsella un pes mínim de 3 
megaoctet), i una grandària de 30 x 20 cm a 300 ppp en format JPG. Cada imatge o 
fitxer anirà identificada per un títol. 

L'enviament es realitzarà preferiblement a través d'una eina per a enviar o compartir 
arxius grans (Wetransfer o similar) o directament al correu electrònic 
oficina.valencia@femecv.com (tenint en compte la grandària dels arxius).  

L'enviament anirà acompanyat d'una fitxa de participació en la qual s'inclouran les 
dades personals, les dades de les fotografies i l'acceptació de presents bases. 

Es podran presentar un màxim de 3 fotografies per participant, i per cadascun dels tres 
temes del premi, descrits al punt 1. Les fotografies deuran haver estat realitzades 
durant l’any 2019. 

L'incompliment d'aquest apartat en la presentació donarà origen a l'eliminació del 
participant. 

 

5.- La FEMECV es reserva el dret de no acceptar les fotografies que no compleixin amb 
les condicions legals exigides pel concurs. 

Els participants hauran de tenir en vigor la seua llicència anual FEMECV 2019 en el 
moment de la sol·licitud de  participació en aquest Premi. 

 
 

6.- Les fotografies admeses  podran ser exhibides per l’organització en exposicions, 
iniciatives culturals, a la pàgina web i xarxes socials de la FEMECV, i en el Cartell 
Promocional del Premi, de l’any següent sempre sense ànim de lucre, fent menció dels 
seus autors i amb el permís exprés dels seus autors. 
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7.-  El/la participant garanteix que és propietari/a exclusiu dels drets d’explotació de les 
fotografies i que respondrà per qualsevol reclamació que en matèria de drets d’autor 
es puguin iniciar, exonerant de qualsevol responsabilitat a la FEMECV i col·laboradors. 

Així mateix, manifesta que ha obtingut l’autorització corresponent d’aquelles persones 
o entitats que ostenten drets sobre imatge o altre tipus de propietat intel·lectual que 
aparegui a la fotografia. 

 
 

8.-  Els participants, en el supòsit que siguin premiats, autoritzen expressament als 
organitzadors la reproducció i utilització publicitària de la seva imatge i la difusió del 
seu nom i cognoms en qualsevol activitat publicitària i/o promocional relacionada amb 
el concurs, sense dret de remuneració a excepció del premi. 

Les fotografies guanyadores, així com aquelles que es considere oportú, entraran a 
formar part d'una exposició i es podran publicar en totes aquelles publicacions que la 
FEMECV poguera considerar oportú, així com en els seus catàlegs i calendaris. Sempre 
que es publique una fotografia s’indicarà el nom i cognoms de l'autor. 

 

9.- La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i la 
renúncia a qualsevol reclamació legal, i la FEMECV serà l’única facultada per resoldre els 
casos no previstos. 

 

10.- D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el participant 
accepta que les seves dades personals, així com aquelles que puguin ser facilitades en 
el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de la FEMECV, amb domicili: 
C/ Marià Luiña, 9 baix. 03201 Elx. Les dades esmentades han estat recollides per la 
citada entitat per a finalitats relacionades amb la promoció i publicitat del Premi de 
Fotografia de Muntanya FEMECV. 

El Titular podrà exercitar els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit que podrà dirigir a la seu de la 
FEMECV  a l’adreça indicada. Per a qualsevol consulta relacionada amb els drets referits, 
l’afectat pot contactar al correu: comunicacion@femecv.com 
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