# ActuemPelClima
#AlaquàsMediambient
@SomAlaquas

II EDICIÓ MARATÓ DE FOTOGRAFIA INFANTIL
MEDI AMBIENT
DISSABTE 5 D’OCTUBRE DE 2019

Horari: de 9 a 12 h.
Punt de trobada: Porta dels Horts Urbans Municipals (junt al poliesportiu del Terç).
Edat dels participants: fins a 12 anys complits, o a complir en 2019.
Eixida conjunta amb l’Associació fotogràfica d’Alaquàs (AFA) per a realitzar les
fotografies. Cada participant haurà d’anar acompanyat d’un adult i disposar de la seua
pròpia càmera fotogràfica o mòbil amb càmera, així com cable de descàrrega.
Existirà un punt d’acreditació, on s’entregarà una targeta d’identificació a cada
participant. És imprescindible haver emplenat la fitxa d’inscripció disponible en:
https://www.alaquas.org/mediambient/concurs-foto2019
Les fotografies es podran realitzar tant als horts urbans com a l’albereda, sempre baix
l’assistència i assessorament d’AFA.
Cada participant s’acostarà al punt de control per a la descàrrega instantània de les 3
fotografies que vulga dipositar per al concurs.
El jurat serà el mateix que avaluarà la classificació general junior.
PREMIS
1r i 2n Kit hort urbà.
3r Kit plantes aromàtiques.
Diploma a tots els participants.
Lliurament de premis: es notificarà prèviament.
Per a allò no especificat s’aplicarà allò disposat a les bases del concurs general sènior.
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II EDICIÓ MARATÓ DE FOTOGRAFIA INFANTIL
MEDI AMBIENT
DISSABTE 5 D’OCTUBRE DE 2019
FULL D’INSCRIPCIÓ I D’AUTORITZACIÓ PER A MENORS D’EDAT.

Jo,
domicili
porta
correu-e

Codi postal

amb DNI
núm.
població
Telèfon

pis

MANIFESTE LA MEUA CONFORMITAT I AUTORITZE que el meu fill/filla
participe en la trobada MARATÓ INFANTIL DE FOTOGRAFIA, d’acord amb
allò previst en les bases, així com eximir de tota responsabilitat a l’organització
pels danys o perjudicis que el/la menor puga causar a terceres persones o pels
quals ell/ella mateix poguera patir en relació a l’activitat en què participa.
Així mateix SÍ/NO (taxeu el que no procedeix) AUTORITZE a l’Ajuntament
d’Alaquàs a publicar a la seua web, revistes o qualsevol altre mitjà, les
fotografies de l’activitat en què puga eixir el meu fill/filla.
Les dades del/la menor que participa en l’activitat són:
Nom i cognoms:
DNI (en cas de tindre’n):
de naixement:

Lloc i data

Alaquàs,
d
de 2019.
Signatura del pare/mare/tutor/a
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