COCAT PRESENTA

Bases del concurs Encontre de mirades
2022
OBJECTIUS
Crear un punt de trobada de diverses mirades i així compartir i
donar a conèixer les experiències de voluntariat. També és una forma
de promoure noves maneres de mirar i desenvolupar les habilitats
expressives de tothom qui participa en els projectes.
Gràcies a les fotografies dels projectes dels participants podem enriquir
l'arxiu audiovisual i configurar l'exposició Encontre de Mirades.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS:
Haver participat enguany en un projecte amb COCAT. Pot ser un
camp de treball, un intercanvi juvenil, un projecte de mitja/llarga
durada o un voluntariat ESC.

REQUISITS DE LES OBRES:
És un requisit indispensable que les fotografies reflecteixin idees,
reflexions, emocions i pensaments relacionats amb alguna de les
categories. Seguir el procediment i el format establert.

CATEGORIES
EL CONCURS ESTÀ FORMAT PER AQUESTES TRES
TEMÀTIQUES:
1.#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.
2. #REALITATDELLLOC
Imatges de la comunitat local amb què heu
estat en contacte, paisatges o esdeveniments
socials i polítics del lloc.

3. #LAMEVAEXPERIÈNCIA
Aquesta temàtica és més lliure. Imatges
preses durant la vostra estada que
mostrin perquè recomaneu fer un camp
de treball.

FORMAT
Es valorarà la tècnica, la creativitat, l'originalitat i la manera com la
fotografia expressa la temàtica del concurs.
Pots participar a un màxim de 5 obres, i ser premiat/da només en una
categoria.
L'obra ha de ser original teva i presa en un projecte durant aquest 2022.

COM I QUAN PARTICIPAR
1. Segueix-nos a l’Instagram (@cocat_catalunya).

2. Publica les teves millors imatges com a post a Instagram amb el
hashtag #miradesCOCAT2022 i els hashtag de la categoria que sigui
#voluntariat, #realitatdellloc i #lamevaexperiència
3. Omplir aquestes dades a aquest formulari
El nom (o pseudònim)
Contacte: Instagram i correu
Categoria
Títol de la imatge
Lloc on es va realitzar
Projecte en què has participat
Descripció: et demanem que acompanyis les
fotos amb un petit relat o comentari, que
s’utilitzarà per contextualitzar les que després
formaran part de la exposició.

Termini de participació: Del 17/07/22 al 25/09/22

IMPORTANT
- Totes les obres han de respectar la voluntat dels individus fotografiats que
es presentin a les fotografies.
- Les fotografies d'infants en primers plans o sols a la fotografia quedaran
automàticament desqualificades per al concurs.

PREMIS
Primer premi: Gratuïtat de la quota per a un camp de treball per a l’any
2023.*
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 2023.*
*Els premis no és reemborsaran en diners en cap cas.

Votació, jurat i anunci
dels resultats:
La selecció dels guanyadores tindrà tres fases:
1. L'equip COCAT farà una primera selecció de 3 fotografies per
categoria que es penjaran al perfil d'Instagram.
2. Procés de selecció popular. El 25 de setembre penjarem les 9 fotos
seleccionades i el 6 d'octubre seleccionarem 2 fotos amb més "likes"
de cada categoria.
3. L'última votació es farà a la Trobada de Voluntaris de l'octubre.

Sobre l’ús que farem de
les obres:

Si participes al concurs, acceptes que podem utilitzar les fotos per a
exposar-les, mostrar-les i utilitzar-les en els nostres dossiers de
campanyes de camps i canals de difusió. Ens comprometem a no fer-ne
un mal ús i a no comercialitzar-les.
QUI PARTICIPA AL CONCURS, ESTÀ ACCEPTANT TOTES LES
CONDICIONS DESCRITES A LES BASES.

