CONCURS PARTICIPATIU DE FOTOGRAFIA
#ViulaBiodiversitat
El concurs #ViulaBiodiversitat és una activitat lúdica i educativa amb l'objectiu
d'incentivar la fotografia de natura i augmentar els coneixements i el respecte per la
biodiversitat i els espais naturals de l’illa d’Eivissa. L’objectiu del concurs es fomentar
l’estima per la natura i descobrir secrets de la nostra biodiversitat. Totes les imatges es
difondran a les xarxes socials d’Amics de la Terra Eivissa.

BASES:


TEMA:
Entre els mesos de maig i octubre de 2017 es proposaran temàtiques concretes
relacionades amb la Biodiversitat i els Espais Naturals de l’illa d’Eivissa.



PREMIS:
Tothom pot guanyar! Entre tots els participants sortejarem 3 premis. Seran 3 lots
de productes locals ecològics i de comerç just, valorats cadascú d’ells en 50 euros.
El sorteig es farà el mes d’octubre.




DIFUSIÓ: Les imatges rebudes es compartiran a les xarxes socials d’Amics de la
Terra Eivissa, citant el nom de l’autor/autora.
CATEGORIES:
Al concurs es pot participar de dues maneres:
A) MAIL I WHATSAPP: Enviar les imatges mitjançant correu electrònic o
WHATSAPP.
B) INSTAGRAM: Si tens perfil INSTAGRAM, pots pujar les teues imatges
etiquetades amb el hashtag #ViulaBiodiversitat i amb menció al perfil oficial
@amicsdelaterra_eivissa.
Es pot participar d’una manera o de les dues a la vegada.



ENVIAMENT:
MAIL I WHATSAPP :
Enviar la foto o fotos a info@amicsdelaterraeivissa.org abans de la data
assenyalada per a cada temàtica o per WhatsApp o Telegram al 654792108.
Dades a incloure: lloc, data, el teu nom (si vols optar per un premi)i una breu
explicació d’un màxim 140 caràcters.
INSTAGRAM:
Compartir les fotografies relacionades amb aquest esdeveniment al teu
Instagram, etiquetades amb el hashtag #ViulaBiodiversitat i amb menció al
perfil oficial @amicsdelaterra_eivissa.

Amics de la Terra és un grup local d’Amigos de la Tierra España i forma part d’Amigos de la Tierra Internacional [FOE], una
federació d’organitzacions actives en tot el món per protegir el medi ambient i crear societats sostenibles.



NOMBRE DE FOTOGRAFIES I TERMINI DE PRESENTACIÓ:
No hi ha límit! Cada persona pot enviar o pujar les imatges que desitgi.
El termini de presentació anirà canviat en funció de la temàtica, proposarem 5
temes entre maig i octubre de 2017 amb una data límit per enviar les imatges.



DRETS:
Al participar en el concurs, es lliura a Amics de la Terra Eivissa el dret de publicar
les fotografies a la seua pàgina web i xarxes socials. Les imatges no es faran servir
per a cap altre material o finalitat. La propietat de la imatge serà sempre de l’autor
o autora de la fotografia. Publicarem el nom de l’autor de les imatges al pujar la
fotografia.



COMPROMISOS:
Al participar al concurs, cada participant accepta totes les condicions anteriors i es
compromet a seguir-les. No podrà participar al concurs cap persona amb vincles
directes amb Amics de la Terra.

Amics de la Terra és un grup local d’Amigos de la Tierra España i forma part d’Amigos de la Tierra Internacional [FOE], una
federació d’organitzacions actives en tot el món per protegir el medi ambient i crear societats sostenibles.

