
III CONCURS
DE
FOTOGRAFIA

COL · L EG I  OF I C I A L  D ' ENG INYERS

AGRÒNOMS  DE  CATALUNYA

E D I C I Ó  2 0 2 0



III CONCURS
DE
FOTOGRAFIA
COEAC 

bases

Posin en valor la professió de l'enginyer agrònom.

Donin una projecció de l’activitat agronòmica i la importància

de la Indústria Agroalimentària.

Confereixin una imatge d'innovació, progrés i noves

tecnologies.

OBJECTE DEL CONCURS

Les teves fotografies ens ajuden a donar-nos a conèixer, a mostrar

el nostre entorn més proper i professional i a crear imatge. Gràcies

per ajudar-nos a avançar en la nostra missió a través de la teva

fotografia.

CONCURSANTS

Podran participar-hi els col·legiats/des i els preassociats/des del

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya.

TEMÀTICA

Imatges que facin referència a l'Agricultura, Alimentació, Indústria

Agroalimentària, al Desenvolupament rural, Jardineria i/o Paisatge

en qualsevol de les seves expressions.

Es valoraran aquelles fotografies que a més del valor artístic i

fotogràfic, també tinguin en consideració el següent:
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Fotografia guanyadora: 200€ + lot productes de la terra i

diploma.

Cinc finalistes: diploma + lot productes de la terra.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Finalitzarà el dia 27 de setembre de 2020 a les 12h.

DECISIÓ DEL JURAT

La decisió del jurat es farà pública el mes d'octubre de 2020.

PREMIS

El premi podrà romandre desert a judici del Jurat.

TRAMITACIÓ

Les fotografies es poden enviar en format digital a l'adreça de

correu electrònic agronoms@agronoms.cat.

En el moment de presentar les fotografies cal indicar: títol de la

imatge, la ubicació de la imatge, el nom i cognoms de l’autor i un

telèfon de contacte.
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Els drets de propietat intel·lectual de les fotografies

presentades al concurs hauran d'estar en possessió del

participant, de manera que aquests garanteixen que les

fotografies que es presentin al concurs són de la seva autoria i

es fa plenament responsable del seu contingut i autoritzacions

que, si escau, corresponguin, exonerant al Col·legi de qualsevol

responsabilitat derivada de reclamacions realitzades per

tercers en relació amb l'incompliment d'aquest punt.

Una vegada que el jurat hagi seleccionat les fotografies

premiades, s'informarà als autors a través del número de

telèfon facilitat, així com per correu electrònic.

REQUISITS

Les fotografies han de ser inèdites i originals.

En format .jpg amb un pes mínim de 2MB i màxim de 4MB.

Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies,

sempre que s'ajustin als criteris de participació del concurs.

DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
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Les sis fotografies, les 5 finalistes i la guanyadora, seran

publicades a la pàgina web del Col·legi www.agronoms.cat i es

podran utilitzar en la confecció de la memòria de gestió del

Col·legi.

Cada participant, només podrà optar a un únic premi d'una de

les categories, guanyador o finalista.

El lliurament del premi es realitzarà dins un dels actes de

celebració organitzats pel Col·legi Oficial d'Enginyers

Agrònoms de Catalunya.

Els autors de les 6 fotografies seleccionades (finalistes i

guanyador) cediran, amb la simple presentació de les seves

fotografies al Concurs, a títol gratuït, a favor del Col·legi

d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, els drets de reproducció,

comunicació, distribució, transformació i divulgació pública a

l'efecte d'exposició i divulgació a través de la pàgina web i/o

publicacions dels propi Col·legi, sempre sense ànim comercial i

citant l’autor.

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació

d'aquestes bases en la seva totalitat.

JURAT

Estarà composat per la Comissió Permanent de la Junta de Govern

del Col·legi.



Seu Central

Passeig de Gràcia 55, 6è 6a – 08007 

Barcelona

93 215 26 00 // 93 215 26 04

agronoms@agronoms.cat

Delegació 

Rambla Ferran 2, 4t A – 25007 

Lleida

973 24 43 32

agronomslleida@agronoms.cat


