TreeMotion vol promoure l’ús dels drons pel seguiment de l’estat de salut dels boscos i donar a
conèixer la varietat d’ecosistemes forestals i la seva importància pel benestar de les persones.

Podrà participar en el concurs qualsevol persona aficionada que s’hagi inscrit als concurs a
través del formulari i que compleixi les bases.



Les obres s’han de presentar en format digital JPEG, fitxers directes i originals de la càmera
amb la informació Exif (hora, data i posició GPS en els models que ho contemplin).



És obligatori especificar les coordenades GPS on s’ha fet si no ho contempla l’arxiu Exif.



Juntament amb el fitxer original s'acceptarà la mateixa imatge processada i amb correcció
de color (no s'acceptaran fotomuntatges, o retocs digitals).



No s'acceptaran fragments de vídeo, ni fotogrames extrets de fitxers de vídeo.



Per concursar s’han de fer arribar les fotografies a través del formulari del concurs que hi
ha a la web del projecte www.alertaforestal.com



Cada autor concursant podrà presentar un màxim de dues obres.



Les fotografies han de ser inèdites i exclusives per al concurs.

Calendari
El concurs estarà obert del 25 de gener al 15 de març de 2018. El veredicte del jurat serà el 21
de març, el Dia Internacional dels Boscos.

El jurat estarà format per:


Una persona experta en fotografia



Una persona experta en drons



Una persona experta en ecologia forestal



Una persona experta en comunicació ambiental

En breu actualitzarem la conformació del jurat.

Hi haurà tres premis a atorgar a les tres obres millor valorades. Els criteris de valoració seran, la
originalitat de la fotografia, la qualitat tècnica (enfoc, llum, equilibri de color, etc) i l’adequació
a la temàtica (tant del títol com de la fotografia). Per raons tècniques i pressupostàries el premi
només s'atorgarà a persones residents a la península ibèrica.
-

Primer premi: Un dron Spark - Seize the Moment - DJI

-

Segon premi: dues entrades a The Drone Show (11 i 12 d’abril a Fira de Barcelona)

-

Tercer premi: un val de 30 euros per comprar accessoris pel dron a Amazon.



Els participants no poden presentar imatges que impliquin assetjament de la vida silvestre
o danys al medi ambient, ni imatges que posin en risc a cap persona o animal, o vulnerin
els drets de qualsevol altre fotògraf/a o persona.



Només entraran dins del concurs fotos que tinguin en compte les següents normes i
recomanacions:



1.

Les normatives estatals d’ús de drons que coordina l’AESA

2.

Els consells referents a l’ús dels drons, que publica el Departament d’Interior de la
Generalitat.

3.

Les zones en les que està permès fer volar un dron (consulta-ho a icarusrpa.info o bé a
https://ais.enaire.es/insignia/navegador/ ) d’acord amb el marc legal definit per l’AESA.

El fet de participar al concurs implica que els autors asseguren no haver vulnerat les
normes de dron al prendre les fotografies.

L'organització s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l'obra. Pel sol fet de participar
en aquest concurs, els autors reconeixen ser els posseïdors de tots els drets de les fotografies i
ser els autors. Si les imatges es mostren persones o elements privats, el/la participant haurà de
tenir els drets o el permís previ de les persones o propietaris dels drets per mostrar-ho a les
imatges. L‘organització es reserva el dret de prohibir les entrades que representin logotips de
marca o altres propietats intel·lectuals que al seu judici siguin perjudicials per l'ordre públic,
infringeixin normes o siguin contràries als objectius del concurs.



L‘organització es reserva el dret de modificar assumptes que no figuren expressament en
els termes i condicions del concurs.



Si per alguna raó el concurs no és capaç de funcionar segons el previst, degut a una infecció
per virus informàtics, errors tècnics o qualsevol altra causa, l‘organització es reserva el dret
a cancel·lar, modificar o suspendre’l.



No es respondrà cap consulta o reclamació sobre les decisions dels membres del jurat.



Tot i que la recepció de les fotos es gestionarà amb la màxima cura possible, l‘organització
no es fa responsable dels accidents, danys o pèrdues durant la càrrega.



L‘organització no es fa responsable dels danys derivats o relacionats amb circumstàncies
alienes al seu control, incloent, entre d'altres, virus informàtics o accés no autoritzat als
seus servidors.



L‘organització no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pateixen els participants a
causa de la seva participació al concurs.



Els participants estan obligats a obtenir el permís i el consentiment previ de les persones
que es retraten en les seves obres o que tenen els drets d'autor o altres drets de propietat
intel·lectual sobre les obres o els articles que es mostren. Els participants accepten
indemnitzar íntegrament a l‘organització i acceptar tota responsabilitat per qualsevol
queixa o reclamació de tercers sobre drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual o
els danys i perjudicis derivats de les obres presentades.



Les limitacions anteriors també s'apliquen a les responsabilitats assumides pels membres
del jurat i per tercers participants en el concurs en cooperació amb l‘organització.

Encara que els participants mantenen els drets d'autor i altres drets equivalents a les seves
obres, l‘organització conserva els drets que figuren a continuació sota "Drets de l’organització".



L’organització es reserva el dret de publicar totes les entrades al seu lloc web.



En entrar al concurs, tots els participants concedeixen una llicència irrevocable, perpètua i
mundial per reproduir, distribuir, mostrar i crear treballs derivats de les obres en qualsevol
mitjà d'ara endavant. Aquest cessió es realitza a efectes de la seva explotació dirigida a la
realització d’accions i actuacions relacionades amb la promoció del Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i del projecte Alerta Forestal.



L‘organització es compromet a mostrar els noms dels guanyadors en els seus llocs web,
exposicions i en altres llocs on es mostren les obres.



Les inscripcions que, a judici de l‘organització, no s'ajusten als requisits d'entrada, seran
desqualificades. Els participants no seran notificats en aquest cas. En el cas que un
guanyador quedi desqualificat després de concedir un premi, el premi pot ser revocat i el
participant haurà de retornar-lo.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, s'informa que les dades personals aportades al formulari seran recollides,
incorporades i tractades en el fitxer anomenat "CREAForum", que té com a finalitat la de
facilitar les comunicacions del CREAF. Per exercir els drets d’accés, rectificació cancel·lació o
oposició s’ha d’enviar un correu electrònic a contacte@creaf.uab.cat.

