El proper dissabte 24, l'Aeroclub de Barcelona-Sabadell amb la col·laboració de l’Associació
Spotters Barcelona-El Prat, organitza un concurs de fotogràfic.
A continuació us posen les bases del concurs:
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Podran participar els socis i les sòcies de l’Associació Spotters Barcelona-El Prat, tant
aquells inscrits a la visita als Air Tractor amb base a l’Aeroport de Sabadell, com a la resta
de socis i sòcies de l’associació que no participaran en aquesta visita. També podran
participar tots els socis i sòcies de l’Aeroclub de Barcelona-Sabadell.
Les fotografies han d’estar fetes durant el cap de setmana del 25 al 26 de setembre i del
30 al 31 d’octubre de 2021, i tant sols s’admetran fotografies fetes a les aeronaus de la
flota del club, coincidint amb les dates de la visita dels Air Tractor.
Els participants tenen que ser majors d'edat o disposar del consentiment del seu tutor
legal.
Només seran vàlides per al concurs aquelles fotografies fetes a aeronaus propietat de
l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, donat que hi ha altres aeronaus que operen a l’aeroport
de Sabadell. Recomanem el balcó que es troba dins les instal·lacions de l’Aeroclub
Barcelona-Sabadell, tenint cura de respectar la distancia de seguretat i la resta de
normatives COVID visibles dins les instal·lacions.
Les fotografies han de ser d'autoria del participant, lliures de marques d'aigua o marcs.
No s'acceptaran fotomuntatges, collage, ni tècniques de pintura sobre la imatge.
Disposar de l'original en cas de ser demanat pel jurat.
Per a les fotografies on hi apareguin persones reconeixibles, els participants hauran de
tenir el seu permís. La organització es reserva el dret de demanar una carta firmada per
aquestes persones, autoritzant l'ús de les seves imatges.
Es poden presentar un màxim de 3 fotos per participant.
Les fotografies s’hauran d’enviar totes en un mateix correu electrònic a l'adreça
coordinacion@aeroclub.es, sota el motiu 'Concurs fotogràfic ACBS', indicant nom,
cognoms, un e-mail i/o un telèfon de contacte, a més del seu usuari a les xarxes socials
per a que la organització pugui etiquetar-lo a les seves xarxes socials.
Totes les dades seran tractades se manera confidencial segons la LOPD.
Les fotografies s’han d’enviat en format JPEG i pes màxim 2MB.
L'autor de la fotografia guanyadora serà premiat amb un vol d'iniciació de 30 minuts per
1 persona.
Tots els participants rebran un obsequi, a recollir a les instal·lacions de l’Aeroclub de
Barcelona – Sabadell una vegada vençuda la data límit d’entrega de las fotos.
Data límit per enviar les fotografies: 7 de novembre de 2021 a les 23:59 (hora local).
Un jutjat format per membres de l’Aeroclub de Barcelona – Sabadell i l’Associació de
Spotters Barcelona – El Prat, es reunirà per a la selecció de la foto guanyadora.
Finalitzat el procés de selecció de la fotografia guanyadora l’organització es posarà en
contacte amb el guanyador o guanyadora, per a fer-li entrega del premi.

L’Aeroclub de Barcelona i Sabadell es reserva el dret de cancel·lar el concurs en cas de baixa
participació, motius meteorològics o d’organització interna.
Enviant les fotografies del concurs, el participant accepta tots aquests punts, així com la llicència
d'ús no exclusiu de les imatges a favor de l'Aeroclub de Barcelona - Sabadell:

LLICÈNCIA D'ÚS NO EXCLUSIU DE LES IMATGES A favor DE L'AEROCLUB BARCELONA-SABADELL:
L'enviament d'imatges al concurs implica la confirmació respecte cada fotografia que va ser
realitzada pel participant que pren part en el concurs. Pel que és una obra original seva.
L'enviament d'una imatge al concurs i la concessió d'una llicència respecte al seu ús, tal com
s'estableix en els presents termes i condicions, no ha d'infringir els drets de tercers.
Els participants s'atorgaran a l'AEROCLUB BARCELONA-SABADELL una llicència no exclusiva de
les fotografies amb les que participin en aquest concurs durant el termini màxim permès per la
normativa aplicable i per a tot el territori nacional. En particular, aquesta llicència es concedirà
en el sentit més ampli permès per la normativa aplicable.
El participant ha de garantir l'ús pacífic de l'AEROCLUB BARCELONA-SABADELL de les fotografies
en els termes assenyalats en aquestes bases. A aquest efecte, no hi haurà contret ni contraurà
obligacions o compromisos de cap tipus que vulnerin els drets que a L'AEROCLUB
BARCELONASABADELL li corresponguin, segons el que estableixen les presents bases.

