El Centre de Normalització Lingüística de Girona organitza la 4a edició del
Concurs de Fotografia 10 HORES 10 FOTOS per a les parelles lingüístiques.

Bases del concurs
Què ha de sortir a les fotos?
Les fotos han de mostrar les vostres trobades: el lloc on quedeu, les activitats
que feu, els espais que visiteu, etc. En definitiva, qualsevol imatge referent al
Voluntariat per la llengua (VxL).
El concurs consta de dues categories:
1. Categoria general
Cal que ens feu arribar les vostres imatges per correu electrònic a:
vxl.girona@cpnl.cat.
Indiqueu el nom i cognom dels dos membres de la parella, la població i el títol
de les fotografies.

2. Categoria Instagram
També podeu participar-hi a través de l’aplicació Instagram per a mòbils. Podeu
penjar les vostres fotos amb l’etiqueta #concursfotovxl i la menció
@VxLGirona.
Quantes fotos podeu enviar?
S’admet un màxim de 5 fotos per parella lingüística. Les que ens feu arribar per
correu electrònic han de pesar un màxim d’1 Mb cadascuna.
Fins quan teniu temps?
Podeu enviar les vostres fotos fins al diumenge 11 de maig de 2014 a les 24
hores.
Jurat
El jurat està format per Martí Artalejo, fotògraf independent; Montserrat Mas,
directora del Centre de Normalització Lingüística de Girona, i un tècnic de
cadascun dels dinou serveis de català de la demarcació.
Quins són els premis?
1r premi: dues càmeres de fotos, cedides per Foto Ciutadans de Girona
2n premi: dos marcs de fotos, cedits per la botiga Tot Dolç de Cassà de la
Selva
3r premi: dues entrades per al Museu Dalí de Figueres
I premis diversos per als finalistes.
Es premiaran les 10 millors fotos, que s’utilitzaran per promocionar el
programa VxL. Farem públic el veredicte el 26 de maig. Els premis es lliuraran
el dia 12 de juny de 2014 a la festa de cloenda del Voluntariat per la llengua de
Girona.
Acceptació de les bases legals
La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i
del dictamen del jurat, així com l’autorització per divulgar públicament totes les
fotografies a través dels canals de comunicació del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
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