BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA
Infància Missionera 2016

Objectiu
Amb motiu de la Jornada de la Infància Missionera 2016, que porta per
lema “Gràcies”; la direcció nacional d’Obres Missionals Pontifícies, a través del
Secretariat de l’Obra Pontifícia Infància Missionera, convoca el concurs de
fotografia “Dona les gràcies amb una foto”.
El concurs obre una finestra als nens on compartir la seva forma
d’expressar l’agraïment. Es tracta de retratar aquells instants en els que ens
sentim agraïts per tot allò que ens envolta, tenim o vivim.
El concurs tindrà dues fases: diocesana i nacional.

Com participar
El concurs està adreçat a nens i nenes entre 6 i 12 anys.
Els participants enviaran una fotografia, en format digital, presa durant
l’any 2015, juntament amb un breu text explicatiu sobre la imatge, (d’un màxim
de tres línies), amb les dades personals (nom de l’autor, edat, escola i adreça);
al correu electrònic infanciamisionera@omp.es
És imprescindible que indiqueu a “Assumpte” el nom de la diòcesi.
Les fotografies presentades no poden haver estat publicades
anteriorment en cap suport professional, inclosos els electrònics, amb
l’excepció de xarxes socials d’ús personal.
Queden expressament prohibides les imatges que siguin producte de
fotomuntatges. Només s’accepten les preses mitjançant captura directa, sense
manipulacions ni efectes.
La direcció nacional d’Obres Missionals Pontifícies, un cop rebudes les
fotografies que els concursants hagin enviat al correu electrònic indicat, les
reenviarà a les delegacions diocesanes corresponents.
En el termini previst, les delegacions diocesanes seleccionaran dues
fotografies finalistes i les enviaran a Infància Missionera.
El jurat es reserva el dret d’extreure o reescriure els textos dels autors si
són reproduïts, així com eliminar del concurs i no publicar aquelles fotografies
que considerin de mal gust o ofensives.

Qualsevol enviament que no s’ajusti a aquestes bases serà descartat
automàticament pel jurat.

Obres Missionals Pontifícies es compromet a complir el que estableix la
Llei Orgànica 15/1999 de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Calendari
El període de participació per a que els nens enviïn les seves fotografies
s’obre el 19 d’octubre fins l’1 de desembre de 2015 a les 24 hores.
L’enviament de les fotografies finalistes a la direcció nacional d’ OMP per
part de les delegacions diocesanes de missions, podrà realitzar-se fins el 31 de
desembre.
La decisió del jurat es farà pública el 23 de gener de 2016, a través
dels mitjans de comunicació i en un acte públic.
OMP - Infancia Misionera no atendrà peticions que impliquin el
reenviament de les fotografies als participants. Cadascú d’ells s’ha de
responsabilitzar de guardar i conservar la fotografia en els seus propis
dispositius.

Premis
Es decidiran tres guanyadors.
Primer premi: un ordinador personal
Segon premi: un llibre electrònic
Tercer premi: un llibre electrònic.
La direcció Nacional d’Obres Missionals Pontifícies es reserva el dret
d’atorgar altres premis, si el jurat ho sol·licita.

Condicions de participació
La participació en el concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna
de les bases del concurs i de la decisió del jurat. Aquest es reserva el dret de

resoldre de la forma que consideri més convenient, qualsevol possible
incidència en aquestes bases.
Les fotografies que participin en aquest concurs, podran ser publicades
en la web www.infanciamisionera.es o a través de les publicacions d’ OMP i
queden emmagatzemades en elles de forma indefinida. Així mateix, les
fotografies podran ser publicades a les xarxes socials Facebook i Twitter amb
la finalitat de promoure el mateix concurs.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes i
cadascuna de les bases del concurs i de la decisió inapel·lable del jurat. Aquest
es reserva el dret a resoldre, com cregui més convenient, qualsevol possible
incidència en aquestes bases.
Infància Missionera podrà fer servir les fotografies, en activitats
relacionades amb la promoció posterior del concurs, com per exemple,
exposicions.
Els concursants garanteixen que les fotografies que envien per a la
participació del concurs, són de la seva autoria.
El participant es fa responsable del contingut de les fotografies. con

total indemnidad de los organizadores del concurso.
OMP - Infancia Misionera, podrà cancel·lar, en qualsevol moment, el
concurs si així ho creu necessari.

