
Família, Prevenció 
de la salut, Dona i 
igualtat, Dependència 
i autonomia, Persones 
amb discapacitat, 
Solidaritat, Gent 
gran, Vacances i oci 
saludable, Joves, 
Voluntariat, Infància, 
Immigració

II Concurs Jove de
Fotografia Digital 
a Benicarló



 Bases del ConCurs resumides:

• La participació és gratuïta.

• El termini de lliurament finalitza el 29 
d'octubre de 2010

• Poden participar en el concurs tots els joves 
d'edats compreses entre els 12 i els 30 anys 

• Cada participant pot presentar un màxim 
de 24 fotografies, 2 per cada un dels temes 
proposats.

• Les fotografies s'han de remetre per correu 
electrònic com a arxiu adjunt a la següent 
adreça: fotojove@ajuntamentdebenicarlo.org

• Cal enviar un correu per a cada fotografia, 
indicant a l'assumpte del correu Concurs 
Fotojove Benicarló.

• Al mateix missatge de correu, com a cos de 
text, s'hauran d'incloure les següents dades: 
nom complert i data de naixement, títol, 
data i lloc de la fotografia, breu descripció 
de la fotografia, telèfon i adreça de correu 
electrònic i tema corresponent a cada 
fotografia.

• Les fotografies premiades, una per cadascun 
dels dotze temes, seran les utilitzades al 
Calendari Social 2011 i als diferents suports de 
cartelleria i comunicació de cada tema social. 
A més, totes les obres presentades i admeses 
pel jurat formaran part d'una exposició virtual 
al portal www.ajuntamentdebenicarlo.org.

• Per a més informació o consultar les bases 
complertes: enric@ajuntamentdebenicarlo.org.  
Centre del Voluntariat – Àrea de Benestar 
Social. C/ del Port, 37. Tel. 964 47 03 35.

El motiu del concurs serà 
fotografiar elements, espais 

i/o motius identificadors i 
relacionats amb els dotze temes 

a incloure al Calendari Social 
que té previst editar l'Àrea de 

Benestar Social per a l'any 2011: 
Família, Prevenció de la salut, 

Dona i igualtat, Dependència 
i autonomia, Persones amb 

discapacitat, Solidaritat, Gent 
gran, Vacances i oci saludable, 

Joves, Voluntariat, Infància, 
Immigració.


