
 
 

   

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA 

RUTA LITERÀRIA RETRUM 
 

PARTICIPANTS 
Aquest concurs està obert a tots els aficionats i aficionades de la fotografia 

que tinguin de 18 a 29 anys. 
 

TEMA 
El tema de les fotografies presentades és EL CEMENTIRI DE TEIÀ   

(Camí del cementiri s/n. Es pot visitar diumenges d’11 a 13h) 
 

OBRA, MIDES I  PRESENTACIÓ 
Els participants poden presentar un màxim de 3 fotografies, ja sigui en 

color o en blanc i negre i realitzades en qualsevol tipus de tècnica. 
 

Caldrà que les feu arribar a la Biblioteca en paper (36x24 cm en mat) i en 
digital (4.300 x 2.900 píxels a 300 ppp.) a b.teia@diba.cat. 

 

IDENTIFICACIÓ 
Al dors de les obres ha de constar-hi el títol. S’hi adjuntarà un sobre tancat 

amb el títol de l’obra a la part exterior. A l’interior del sobre cal que hi 
figuri el títol de l’obra, nom  i cognoms de l’autor, adreça, telèfon i correu 

electrònic. 
 

TERMINIS 
Les obres s’han de portar a la Biblioteca de Can Llaurador de Teià  

(Av. J. Roca Suàrez-Llanos, 40) abans del dia 15 de maig. 
 

JURAT 
El jurat està compost per persones expertes en el camp de la fotografia i 

les arts gràfiques. 
 

DRETS SOBRE LES OBRES 
Les obres seleccionades passaran a ser propietat de la Biblioteca de Can 
Llaurador que disposarà dels drets de reproducció artística i de difusió. 

 
Tant les obres premiades com les no premiades formaran part d’una 

exposició que es farà a partir de la selecció del jurat. 



 
 

   

 

PREMI 
2 passis Interrail Global Pass de 15 dies  de 2a classe  

(1 per a la persona guanyadora i 1 per a un acompanyant  
o acompanyanta). 

 
La data del lliurament del premi serà el dia 11 de juny  a les 19h a la sala 

polivalent de la biblioteca. 
 

NOTA INFORMATIVA D’INTERRAIL 
Per tal d'emetre els passis, cal que se'ns faciliti 

Nom i cognoms dels viatgers, tal i com figuren al DNI 
Número del DNI i país de residència 

Data de naixement 
Data a partir de la qual es vol començar el viatge 

Només s'atendran peticions d'emissió rebudes amb una antelació mínima de 30 dies sobre la data d'inici del 
viatge. 

Els passis són personals i intransferibles i s'emetran en les modalitats Jove (menys de 26 anys) o Adult (de 26 a 59 
anys). En cas de renunciar al viatge, el  guanyador no té el dret de traspassar-lo a algú altre. 

Un cop emès, no admet canvis ni permet reintegrar-ne el valor en metàl·lic. 
És vàlid per començar el viatge fins el 31.12.15 

Segons les normes d'Interrail, el viatger ha de tenir residència permanent en un país europeu durant almenys els 6 
mesos previs a l'emissió. 

Renfe declina qualsevol responsabilitat en el procés d'assignació 

http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html 

 
 

ALTRES DISPOSICIONS 
Qualsevol imprevist o aspecte no contemplat en aquestes bases serà 

resolt per l’organització d’aquest concurs. 
 

La participació en aquest concurs implica la plena acceptació  
d’aquestes bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta activitat està organitzada per la Biblioteca de Can Llaurador de Teià 
amb el Patrocini de RENFE. 

 
 

 

http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html

