Objectius del concurs
El concurs Encontre de Mirades és un punt de trobada de diverses mirades, una manera de compartir les
experiències del voluntariat. També és una forma de promoure noves maneres de mirar i de desenvolupar les
habilitats expressives de tothom qui participa en els camps de treball.
Finalment és una manera d’enriquir l’arxiu audiovisual de COCAT mitjançant les fotografies dels i les voluntaris/àries
que heu participat en projectes i amb el que configurem l’exposició Encontre de Mirades, que es mou per centres
juvenils, associacions i centres culturals, per explicar què son els projectes de voluntariat internacional.

Requisits per al/la participant
Haver participat enguany en un camp de treball/intercanvi juvenil/formació o a un projecte de mitja/llarga durada/
ESC com a voluntari/ària a través de COCAT.

Característiques i requisits de les obres
Contingut i temàtica:
És un requisit indispensable que les fotografies reflecteixin idees, reflexions, emocions i pensaments relacionats amb
aquestes temàtiques/categories:
# VOLUNTARIAT
Fotografies que evidencien activitats desenvolupades als camps de treball, que mostren moments en els que
s’ofereix cooperació, solidaritat i treball en equip entre els diferents agents que intervenen al camp de treball.
# INTERCULTURALITAT
Imatges que reflecteixin la presència de diverses realitats culturals, la gestió de la diversitat o a persones procedents
d’àrees geogràfiques diferents a través del respecte i l’empatia.
# REALITAT DEL LLOC
Imatges de la comunitat local amb la que els/les voluntaris/àries heu estat en contacte, paisatges o esdeveniments
socials i polítics del país on has anat.

Format:
 A més de publicar-les a Instagram ens has de fer arribar les fotos adjuntant-les al formulari de participació o,
si tens problemes, enviant-les en format digital (resolució recomanada mínima 1600x1000 píxels) a
outgoing@cocat.org .
 Tècnica: Es valorarà la tècnica de la fotografia; la seva creativitat i originalitat i la manera com expressa

les diverses temàtiques del concurs.
 Quantitat: Pots participar amb 1 fins a un màxim de 3 imatges, i ser premiat/da només en una categoria.
 Originalitat: La fotografía ha de ser original teva i ha d’haver estat presa en un projecte durant l’any en curs.
*IMPORTANT:
1. Totes les obres han de respectar la voluntat dels individus fotografiats que es presentin a les fotografies.
2. Les fotografies de nens/es (primers plans o nens/es sols a la fotografia) quedaran automàticament
desqualificades per al concurs.

Com i quan participar
Pots enviar les imatges a partir del moment que llegeixis les bases. Data límit: 15/09/2019

Passos a seguir
1. SEGUEIX-NOS a l’Instagram (@cocat_catalunya)
2. Publica les teves millors imatges a Instagram
*recorda configurar el teu perfil com a “públic” per a què poguem visualitzar les fotos publicades
3. Afegeix els HASTAGS generals:
#encontredemirades2019
#cocat_catalunya
#internationalvolunteering
I l’hashtag corresponent a la categoría/temática de cada foto:
#voluntariat
#interculturalitat
#realitatdellloc
4.

Omple el FORMULARI de participació al seguent enllaç
amb les dades requerides:

- Nom de la fotografía
- Lloc on es va realitzar
- Projecte on has participat
- El teu nom (o pseudònim)
- Categoria (voluntariat, interculturalitat, realitat del lloc)
- Descripció: et demanem que acompanyis les fotos amb un petit relat o comentari
- Contacte: Instagram i correu.

* Si tens problemes amb el formulari escriu i envia’ns les dades a: outgoing@cocat.org especificant com a
assumpte “Encontre de Mirades 2019”

Premis
Seleccionem les tres millors fotografies, un per cada una de les temàtiques esmentades:
Voluntariat, Interculturalitat, Realitat del lloc on viatges.
La millor d’aquestes tres fotografies guanyarà el primer premi i les altres dues el segon i tercer premi
respectivament.
- Primer premi: gratuïtat de la quota per a un camp de treball per a l’any 2020*
- Segon i tercer premi: a les persones guanyadores se les premiarà amb l’exempció del 50% de la quota d’un camp
de treball per a l’any 2020*
*Els premis no és reemborsaran en diners en cap cas

Votació, jurat i comunicació dels resultats
A final de setembre l’equip COCAT farà una primera selecció de les millors fotografies i les publicarà a l’Instagram.
Durant la Trobada de Voluntaris/àries, a mitjans d’octubre, els presents podran votar i triar la seva foto preferida en
cadascuna de les 3 categories. Les tres més votades obtindran el primer, segon i tercer premi depenent del numero
de vots per cadascuna i s’atorgaran els premis corresponents.

Sobre l’ús que farem de les obres /protecció de dades
Enviant les fotos al concurs, estàs acceptant que podrem fer ús de les fotografies per a exposar-les o mostrar-les, i
utilitzar-les per als nostres dossiers de campanyes de camps. Ens comprometem a no fer-ne un mal ús i evidentment,
a no comercialitzar-les.
Per accedir a la informació completa sobre la política de privacitat i protecció de dades:
http://www.cocat.org/politica-de-proteccio-de-dades/
*Participar és acceptar les condicions. Qui participa al concurs, està acceptant totes les condicions descrites a les
bases.
→ “Explosió de vida” de Anna Salvadó
Categoria Realitat del Lloc –1r Premi Concurs Encontre de
Mirades 2018

“Bonfire on the coast of Iceland” de Bet Escoda →
Categoria Interculturalitat - 2n Premi Concurs Encontre de
Mirades 2018

→“Jugant a l'ahorcado amb en Maxwell” de Júlia Gonzalvo
Schakat
Categoria Voluntariat – 3er Premi Concurs Encontre de
Mirades 2018

L’esperat descans De Pol Ranz →
Premi extra Categoría Voluntariat

ESPEREM LES TEVES FOTOS!
Coordinadora d’organitzadors de camps de treball internacionals de Catalunya

