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BASES DEL I CONCURS FOTOGRÀFIC “DAVANT L’ESTIGMA, CAPTURA LA VIHDA” 
 
ENTITAT ORGANITZADORA 
Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, amb domicili al carrer 
República Argentina, 22 baix, 46021 de València i C.I.F G-46.753.653 organitza el I Concurs 
fotogràfic: “Davant l’estigma, captura la Vihda”. 
 
 
QUI POT PARTICIPAR 
Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 16 anys, amb l’excepció de les 
persones que formen part del jurat. 
 
 
TEMÀTICA 
El tema principal serà la lluita contra l’estigma associat al VIH-sida. 

 
OBRES 
Cada persona que participe podrà presentar un màxim de TRES obres, i han de ser aquestes 
originals i inèdites i no haver sigut presentades amb anterioritat en altres concursos. Les 
persones que participen es responsabilitzen totalment d’ostentar la autoria de forma única, de 
que no existeixen drets a terceres persones, així com de tota reclamació per drets d’imatge 
sobre les obres presentades al concurs. 
 
Les fotografies podran ser en color o blanc i negre, i podran ser alterades electrònicament o per 
qualsevol altre mitjà. També s’acceptaran fotomuntatges.  
 
 
PRESENTACIÓ 
El tamany mínim de les fotografies originals serà de 25x35 cm i el màxim de 40x50 cm (correspon 
aquest tamany a la imatge fotográfica) i es presentaran sense cap tipus de muntatge ni suport.  
En el cas de presentació en paper, en el dors deberà figurar el títol de l’obra.  
 
ENVIAMENT  
Les obres es podran enviar pels següents mitjans: 
 
1. Per correu electrònic a l’adreça: info@lambdavalencia.org 
A l’assumpte del mail cal indicar el lema del concurs: “Davant l’estigma, captura la Vihda”. 
Caldrà adjuntar l’arxiu en els següents formats: jpg o tiff. 
I posar un títol a la fotografia que s’indicarà al text del correu. 
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2. Per correu ordinari a la seu de Lambda a la següent adreça: 
Lambda Calle República Argentina, 22 baix 46021 -València  
Dins del sobre, s’inclourà la fotografia, on s’indicarà en el dors de la mateixa el títol de l’obra. A 
més a més, dins del sobre en un paper a banda cal incloure el títol de l’obra i les dades de 
contacte, entre els que clar incloure un telèfon o correu electrònic de contacto.  
 
Lambda no es responsabilitza del deteriorament produit en l’enviament, per la qual cosa 
l’embalatge deu ser suficientment resistent. 
 
 
TERMINI D’ADMISSIÓ 
El termini per a presentar les obres estarà obert fins el 2 de novembre de 2020.  
 
No s’admetran obres presentades amb posterioritat a aquesta data, exceptuant aquelles el 
certificat de correus o agencia de les quals siga igual o anterior a la nomenada data, encara que 
siguen rebudes una vegada concloga el temps estipulat. 
 
 
PREMIS 
Primer Premi: 100 euros.  
Segon Premi: Dos segons premis que consistiran en una menció per cada obra a la pàgina web 
de l’entitat. 
 
 
RESOLUCIÓ  
La resolució de les persones del jurat es produirà l’1 de desembre de 2020 i serà 
comunicat expressament per la organització a les persones premiades.  
 
Totes les obres participants s’exposaran a la seu de Lambda durant tot el mes de desembre com 
a commemoració del dia 1 de desembre: “Dia Mundial del VIH- Sida”.  
 
A més a més, Lambda difondrà les fotografies guanyadores a través de les seus xarxes socials 
amb el títol elegit per les persones autores. 
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COMITÉ DE SELECCIÓ I JURAT 
L’organització del certamen de Lambda acordarà la composició del comité de selecció i del jurat. 
Aquests òrgans es composen per persones vinculades a l’activisme de l’abordatge del VIH, 
l’activisme LGTB+ i la fotografia. Les seues decisions seran inapelables. 
 
Els criteris de selecció per a les fotografies guanyadores es basaran en la creativitat i el 
compromís amb el missatge.  
 
 
DEVOLUCIÓ D’OBRES 
Les obres s’exposaran a la seu de Lambda durant tot el mes de desembre amb motiu de l’1 de 
desembre, data que commemora el Dia Mundial del VIH- Sida, raó per la qual, durant el mes de 
gener, qui ho considere oportú, pot passar a retirar la seua fotografia per la seu de Lambda, 
concertant, per motius sanitaris, una cita prèvia.     
 
 
QÜESTIONS LEGALS 

• Totes les fotografies participants deuen contar amb les autoritzacions i cesions de drets 
necessàries. En aquest sentit, les persones que participen garantitzen que les fotografies 
no vulneren cap dret d’explotació, ni drets d’honor, intimitat i imatg, ni drets de 
Propietat Intelectual i/o Industrial i/o qualsevol altres drets de tercers, i que no vulneren 
la legislació vigent. L’organització del concurs declina tota responsabilitat legal sobre les 
fotografies presentades a concurs i el seu contingut. 
 

• Les autores o autors de les fotografies, pel fet de participar en el certamen, cedeixen a 
Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, de forma gratuïta, 
amb caràcter d’exclusivitat fins la publicació de la resolución del jurat del certamen, els 
drets de reproducció, comunicació pública i distribució de les imatges, a fi que la 
fotografia puga ser divulgada a través de qualsevol mitjà, inclosa la web de Lambda, 
col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, així com a les seues xarxes 
socials. L’exercici d’aquests drets tindrà, exclusivament, fins promocionals i divulgatius 
del concurs.  

 
• Qualsevol explotació o ús comercial de la fotografia requerirà el consentiment previ i 

exprés de la persona que ostenta la autoria de la fotografia, suscribint-se, en el seu cas, 
els correspondents acords. No obstant, si alguna persona de l’equip no vol que després 
de la publicació de la resolución del jurat del concurs continue exhibint-se la seua 
fotografia, deurà comunicar-lo a través de l’adreça d’email info@lambdavalencia.org. 
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• L’organització del concurs queda exonerada de tota responsabilitat en cas de mal 
funcionament de la xarxa Internet, que imposibilite el seu normal desenvolupament per 
causes alienes a l’organització i especialment per actes externs de mala fe. Tampoc serà 
responsable dels problemes de transmissió o pèrdua de correu electrònic no imputable 
a la mateixa. 

 
• Lambda es reserva el dret a realitzar modificacions sobre les presents bases o afegir 

annexos succesius sobre la seua mecànica i premis, sempre que les mateixes esten 
justificades o no perjudiquen les persones que participen, i es comuniquen a aquestes 
degudament durant el concurs. 

 
 
ACEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cada una d’aquestes 
bases i de la resolució inapelable del jurat. 
 
 

València, 20 de setembre de 2020. 
 


