
El Motor Club Sabadell us convida a participar al “I Concurs Fotogràfic del Ral·li de 
la Llana Trofeu Autosi”, on es premiaran les tres millors fotografies  i s’exposaran jun-
tament amb les finalistes a la Fira de Sabadell, coincidint amb la celebració del “Classic-
motor Sabadell”. ”. Posteriorment, les guanyadores i les finalistes romandran exposades 
durant unes setmanes a l’espai fotogràfic del Restaurant Grinzing, al centre de Sabadell.

1. Participants: Poden fer-ho totes les persones aficionades a la fotografia que ho desit-
gin.

2. Temàtica: Ral•li de la Llana Trofeu Autosi,  sobre qualsevol de les vuit primeres edi-
cions del Ral•li des de l’any 2005 fins el 2012, inclosa la d’aquest any.

3. Nombre d’obres presentades: El nombre de fotografies a presentar per participant 
estarà limitat a quatre.

4. Format: En dos formats, en paper fotogràfic i en format digital.
 a.Les fotografies per exposar es  presentaran sobre un  cartó ploma  de 5mm. de  
 gruix i un format de 30x40. La  mida de  les fotografies  serà lliure sempre i quan  
 no sobrepassin el 80% del seu suport.
 b.Les fotografies en format digital  que acompanyaran a  les anteriors tindran una 
        mida aproximada de 1800x2400 dpi.

5. Tramesa de fotografies:
a.A la part posterior, cada fotografia portarà un títol escrit,  l’any o edició del Ral•li, jun-
tament amb el pseudònim de  l’autor.
b.En un sobre tancat,  amb el pseudònim per fora hi hauran  les seves dades personals 
(nom, cognoms, NIF, direcció, telèfon i mail).

6. Admissions: Les fotografies seran enviades per correu postal o missatger a la se-
güent direcció:

 I Concurs del Ral·i de la Llana Trofeu Autosí
 J4 Press
 Plini el vell, 44 local
 08206 Sabadell

7. Termini d’admissió d’obres: Des del dia 15 de març fins el 30 d’abril del 2012, a les 
20 hores.  
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8. Drets d’autor: Els participants declaren sota la seva responsabilitat, ser els autors de 
les obres fotogràfiques presentades i es fan responsables directes dels danys i perjudi-
cis que es puguin derivar de tercers autors per infracció dels seus drets, d’acord amb la 
normativa vigent.

9. Drets de reproducció: Els participants premiats autoritzen expressament al  Motor 
Club Sabadell o a tercer derivats de la seva activitat, a reproduir o publicar les obres tant 
en mitjans escrits com a les seves webs, fent constar sempre el nom dels autors de les 
obres. 

10. Protecció de dades: Els participants en el Concurs queden informats i autoritzen 
que les dades personals facilitades en inscriure’s en el Concurs, sense la facilitació del 
qual no es podrà participar en el mateix, s’incorporin a un fitxer, titularitat de Classci-
motor Sabadell, les dades seran tractades únicament amb la finalitat de desenvolupar la 
seva participació en el Concurs. Així mateix, els participants garanteixen que les Dades 
Personals facilitades a Classicmotor Sabadell són veraços i es fan responsables de comu-
nicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixes

11. Exposició: Les fotos finalistes estaran exposades durant la fira “Classicmotor Sa-
badell” que es celebrarà els dies 29-30 de juny i 1 de juliol a la Fira de Sabadell. Poste-
riorment, les guanyadores i les finalistes romandran exposades durant unes setmanes a 
l’espai fotogràfic del Restaurant Grinzing, al centre de Sabadell

12. Devolució de les obres: Les fotografies no premiades seran retornades als seus 
autors el dia 2 de juliol a les oficines de J4 Press, o podran ser retornades via correu pos-
tal o missatger, sempre que el concursant hagi inclòs un sobre franquejat pel seu retorn.

13. Jurat: Estarà format per cinc personalitats dels món de la fotografia, el periodisme 
esportiu i l’art.

14. Veredicte i lliurament de premis: El resultat del jurat i el lliurament de premis  es 
farà públic en un acte que tindrà lloc durant la celebració de Classicmotor Sabadell. Tots 
els concursant seran oportunament informats de l’acte.

14. Premis: A les tres millor fotografies, independentment del seu format (color, blanc i 
negre o manipulades digitalment). Premis a determinar

15. Acceptació: El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes 
bases i la inapel·lable decisió del jurat.  
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