Concurs de fotografia digital
Hello Kitty 2009
Noguera i Vintró, distribuïdors oficials de Hello Kitty a Espanya, us convida a
participar en el concurs de fotografia digital “Hello Kitty 2009”. Es premiaran les
35 fotografies més originals rebudes fins el dia 1 de novembre (inclòs).
A les fotografies haurà d’aparèixer Hello Kitty o estar directament relacionades
amb l’ampli ventall de productes Sanrio Hello Kitty.
Aquest concurs s’emmarca dins de l’acte de celebració
del 35è aniversari de Hello Kitty, amb motiu de la
visita a Europa de la seva dissenyadora oficial Yuko
Yamaguchi.
Els premiats i premiades seran 35 persones que
rebran de la mà de la creadora un disseny exclusiu i
personalitzat fet al moment.
L’esdeveniment es caracteritza per ser la primera vegada que la dissenyadora
viatja a Europa, per l’exclusivitat dels dissenys i per ser un acte de petita escala on
les persones premiades tindran el privilegi de conèixer l’autora.
El lliurament de dibuixos als premiats es realitzarà el divendres dia 6 de novembre
a les 18h a Pedralbes Centre (Planta A), Barcelona.

Jurat
Els criteris fets servir pel Jurat per a l’elecció dels 35 guanyadors seran
l’originalitat i la creativitat de les fotografies presentades a concurs.
El jurat encarregat de la selecció de fotografies el formaran les següents persones:
Xavier Vintró: Director Noguera i Vintró
Àlex Vintró: Noguera i Vintró
Montserrat Fenech: Directora Pedralbes Centre

Condicions de participació
1- Per poder formar part del concurs és imprescindible enviar una única fotografia
amb una resolució mínima de 300dpi i en format jpg, via correu electrònic a
l’adreça: hellokitty@aportada.com fins el dia 1 de novembre (inclòs).
2- Ha d’aparèixer algun element relacionat amb Hello Kitty a la fotografia enviada a
concurs.
3- Juntament amb la fotografia és imprescindible indicar els següents detalls:
Autor de la fotografia, edat, data i lloc de la realització de la fotografia, nom de la
persona que recollirà el premi, nom de la persona que acompanyarà al menor a
l’acte (si s’escau), telèfon mòbil de contacte, telèfon fix de contacte, adreça de
correu electrònic i nom de la fotografia. L’arxiu de la fotografia ha de portar el nom
de l’autor de la mateixa.
4- Algunes de les fotografies no premiades formaran part d’una exposició sobre
Hello Kitty a Pedralbes Centre durant els pròxims mesos. L’organització informarà
totes les persones representades prèviament.
5- L’organització es reserva el dret de fer servir totes les fotografies (premiades o
no) en d’altres exposicions i actes de Hello Kitty amb el consentiment de l’autor.
6- En el cas dels guanyadors és obligatòria la seva assistència a la presentació del
divendres 6 de novembre a Pedralbes Centre (Barcelona) per rebre el premi. En
cas contrari, perdran el concurs i es lliurarà al següent seleccionat pel jurat.
7- Durant l’acte de lliurament s’exhibiran les fotografies guanyadores.
8- El premi consisteix en un disseny exclusiu fet al moment per al guanyador o
guanyadora dibuixat per Yuko Yamaguchi.
9- Participar suposa acceptar les bases del concurs i la decisió inapel·lable del
jurat.
10- L’organització no es responsabilitza dels viatges ni allotjaments dels
guanyadors.

Fotografies premiades
L’organització informarà el dia 3 de novembre els seleccionats i seleccionades
sobre el protocol a seguir el dia de l’acte central.

Fotografies no premiades
S’enviarà un correu electrònic el dia 4 de novembre a totes les persones no
seleccionades.

