
 

 

 

 

 

18º CONCURS DE FOTOGRAFIA D’ESTIU DE AUXILIA 2021 

La COORDINACIÓ D’ENSENYAMENT A DISTÀNCIA DE AUXILIA 
convoca aquest Concurs i et convida a participar d’acord amb les següents: 

BASES:  
 
1.-Poden participar totes les persones adultes amb discapacitats físiques i malalties de llarga curació vinculades o no 
a AUXILIA.  

2.- TEMES: NATURA I DISCAPACITAT: qualsevol escena on aparegui la natura i algun element relacionat amb 
la discapacitat, com cadira de rodes, scooter, crosses, caminador, bastó,...  
Si a la foto apareix/en persona/es identificables, s’ha d’acompanyar la fotografia amb el consentiment 
d’ús d’imatges de la persona/es que apareguin a la imatge (el consentiment s’adjunta a la convocatòria), 
sense aquest consentiment no s’acceptarà la fotografia. 

3.- S’admeten com a màxim:  Tres fotografies per participant. 
4.- Les fotografies han d’enviar-se: 

 - per email a enseadistancia@auxilia.es  (com adjuntes) si son en format digital 
 - per correu postal ordinari (fotos en format 10x15)  

En ambdós casos amb les indicacions del punt 5 
5.- Juntament amb l’enviament de les fotografies ha de constar:  

1. títol de cada fotografia 
2. nom complert de l’autor/a 
3. adreça postal 
4. telèfon 
5. email (si es disposa del mateix) 

6.- El termini de lliurament finalitza el 6 de setembre 
7. -Es concediran tres premis: 

Un     1er. PREMI de 50 Euros 
Un        2º PREMI de 30 Euros 
Un     3er. PREMI de 20 Euros 

8.- El Jurat lliurarà  l’Acta del Concurs el dia 13 de setembre i a continuació es farà públic al Facebook de 
Auxilia: www.facebook.com/auxiliaeadistancia 
 
NOTA - El Jurat podrà declarar nul·les les fotografies que no compleixin amb els requisits especificats a les 
Bases  
 
9.- Les fotografies participants quedaran incorporades a l’arxiu de AUXILIA 
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