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Convoca:  La Colla de Diables del Prat de Llobregat 

Participants:  Tothom que ho desitgi. 

Tema: Fotografies que tinguin que veure amb els              

diables, millor si han estat preses durant la            

Festa Major 2011 

Obres: Cada autor podrà presentar com a màxim 5             

fotografies. Les fotografies han de ser inèdites en 

aquest concurs, no premiades en altres concursos i 

no publicades.  Tècnica lliure, sobre paper fotogràfic 

o suport digital, b/n o color 

Termini: Fins al 11 de Novembre de 2011. (11/11/11) 

Premis: hi hauran 3 premis consistents en un trofeu                

més un lot de productes de la colla de diables del prat 

Trameses i format: Les imatges de mides lliures 

s’hauran d’enviar per correu electrònic a  

fotos@colladediablesdelprat.com.  Cada  fotografia 

hauran d'anar identificades amb  el nom de l'autor, 

adreça completa, telèfon i correu eletrònic. El 

format dels arxius tindrà que ser jpg. 

Veredicte: Serà de caràcter privat, els guanyadors 

s'anunciaran a la web de la colla a partir del dia 11 

de Novembre. El Jurat estarà format per membres de 

diables així com un fotògraf de la ciutat. 



Observacions: Pel sol fet de participar

reconeixen ésser posseïdors de copyright de

fotografies i en conseqüè

els drets d'imatge.

L'organització del concurs s'eximeix de qualsevol 

conflicte de publicació de l'obra

Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els 

participants es comprometen a no r

drets d'autor, per la reproducció de les s

catàlegs, cartells, dossiers de 

intenció de publicitar aquest concurs.

Pel sot fet de prendre part, els participants accepten 

les condicions d'aquestes bases i es 

respectar-les. 

L'entitat organitzadora resoldrà qualsevol 

circumstància no prevista en aquestes bases.
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reconeixen ésser posseïdors de copyright de
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