BASES DEL CONCURS “BOOKFACE SANT JORDI 2021”
Aquest any a l’EOI de Lleida volem celebrar la festivitat de Sant Jordi amb un concurs molt
creatiu que fusiona el món literari amb la fotografia. Només necessiteu un llibre, una càmera
de fotos i la vostra imaginació.
QUÈ ÉS EL BOOKFACE?
És una tècnica on els usuaris es fan fotografies amb un llibre a la mà. Es superposa el disseny
de la portada seleccionada amb una part real del seu cos (cara, mans...) i jugant amb la
indumentària, els colors, les proporcions o la llum s’ha d’aconseguir que la imatge de la
portada prengui vida.
Us mostrem alguns exemples de bookfaces:

@bibliotecapalafrugell

@arrasatekoudalbiblioteka

@nlc.social

PARTICIPANTS:
El concurs s’adreça a tots els alumnes matriculats al curs 2020-2021 de l’EOI de Lleida que
disposin del carnet de la biblioteca de l’EOI. També hi ha una categoria especial adreçada als
alumnes de batxillerat de l’INS Josep Lladonosa.
PRESENTACIÓ:



El format de la imatge pot ser .jpg o .png.
Cada participant haurà d’enviar un correu electrònic amb l’assumpte CONCURS
BOOKFACE a biblioteca@eoilleida.cat indicant el nom i cognoms de l’autor de la
fotografia, el curs i idioma que estudia a l’EOI de Lleida i, també, haurà d’adjuntar un
arxiu amb la fotografia que presenta al concurs.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:



Només es pot presentar una fotografia per persona.
Es pressuposa que les persones participants al concurs tenen l’autorització i/o permís
d’aquelles que apareguin a les fotografies.








Les fotografies participants han de ser originals, no s’admetran fotomuntatges o
fotografies que hagin estat presentades a un altre concurs.
Els treballs presentats no podran incloure imatges discriminatòries, obscenes o
violentes.
Els drets de reproducció de les fotografies presentades passaran a ser propietat de
l’EOI de Lleida.
Totes les fotografies presentades al concurs es difondran i publicaran a les xarxes
socials de l’EOI Lleida i de la biblioteca de l’EOI de Lleida.
La participació al concurs implica l’acceptació de les bases del concurs.
Els participants menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització signada amb el
nom de la mare, el pare o tutor (ANNEX I).

CALENDARI



Data límit per participar: Fins a les 0:00h del dimarts 27 d’abril de 2021
Publicació del guanyador/a: Divendres 30 d’abril de 2021

JURAT
El jurat estarà format per la comissió organitzadora.
PREMI



Un xec regal de 50€ per bescanviar a la llibreria de Lleida que seleccioni el
guanyador/a.
Un obsequi per al guanyador/a de l’INS Josep Lladonosa.

ÀNNEX I

CONCURS DE BOOKFACE SANT JORDI 2021
(Escola Oficial d’Idiomes de Lleida)

A ___________________________________________, el ___ de _________de 2021.

El/La sotasignant, senyor/a _____________________________________________, amb DNI
número ________________, actuant en la seva condició de pare/mare o tutor legal del
menor______________________, de____ anys d’edat i sotmès a la seva pàtria potestat,

MANIFESTA
1. Que autoritza expressament la seva participació al Concurs Bookface Sant Jordi 2021
organitzat per l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida.
2. Que abans de la signatura d’aquest document ha llegit les bases del concurs.
3. Que autoritza a publicar i fer difusió de la fotografia presentada al Concurs Bookface Sant
Jordi a les xarxes socials de l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida i de la biblioteca de l’Escola
Oficial d’Idiomes de Lleida, entenent que són accessibles a qualsevol persona connectada a
internet.
4. Que ha llegit, ha entès i accepta íntegrament els termes d’aquest document sense reserves.

I perquè així consti, signa la present al lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Sr./Sra.
DNI.
Signatura

