
 

 

  
 

Concurs fotogràfic: 
endevina on! 

 
Endevina a quin lloc del barri estan fetes les fotografies de 

l’exposició fotogràfica “Racons del Poblenou” i posa a prova els 
teus coneixements de Poblenoví i Poblenovina! 

Premis per als guanyadors i guanyadores del concurs 😊 

 
BASES DEL CONCURS 

 
1. Pot participar qualsevol persona sense límit d’edat. 

2. Es pot participar en modalitat individual o per grups, una sola vegada. 

3. La inscripció és gratuïta, i es realitza de manera presencial al Casal de Barri, 

omplint el formulari adjunt (annex I). 

4. Les fotografies, realitzades a càrrec del Fotoclub Poblenou, estaran exposades 

al Casal de Barri Bac de Roda-Poblenou, Camí Antic de València 106, 08005 

Barcelona. 

5. Els i les concursants hauran d’escriure a la butlleta de participació el lloc i/o 

ubicació exacta de les fotografies, abans d’abandonar el Centre. 

6. El període de participació és del dimarts 16 de novembre fins al divendres 3 

de desembre, en horari d’obertura del Centre.  

7. Les persones que han realitzat les fotografies seran les qui validaran la correcció 

de les respostes i exerciran de jurat del concurs. 

8. S’atorgaran dos premis per a aquelles persones o grups que endevinin el lloc 

i/o ubicació exacta de totes les fotografies: 

a. Un curs de fotografia o un book fotogràfic (a escollir) a càrrec del Fotoclub 

b. Una ruta/visita cultural per dues persones del Casal de Barri Bac de Roda-

Poblenou 

9. Les ubicacions de les fotografies es publicaran a la web i xarxes del Casal de 

Barri i del Fotoclub Poblenou, al tancament del concurs. 



 

 

10. El resultat i comunicació dels guanyadors i/o guanyadores tindrà lloc durant la 

setmana del 13 de desembre. Es contactarà els i les guanyadores mitjançant les 

dades de contacte facilitades a la butlleta d’inscripció del concurs. 

11. La participació al concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases. 

 

 

 

 


