Europa : Concurs de fotografia «Posa el ZOOM»
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Organització Sense Ànim de Lucre
Tipus entrada al calendari: Europa
Temàtica activitat del calendari: Intercanvi juvenil, concurs, fotografia, mobilitat internacional, premi,
programes europeus, voluntariat a l'estranger
Tags: Voluntariat a l'estranger, concurs, fotografia, integració, mobilitat europea
Dates de realització

Del dimecres 9 de gener de 2019 al diumenge 8 de desembre de 2019
Dates d'inscripció

Del dimecres 9 de gener de 2019 al diumenge 8 de desembre de 2019
Descripció

La Víbria presenta el seu concurs de fotografia “Posa el ZOOM”!
Si realitzes un projecte de mobilitat amb La Víbria durant el 2019 fins el dia 08/12/19,
presenta la teva foto més especial... i podràs guanyar una càmera instantània!
COM?
- Seguir La Víbria a l’Instagram @vibria.intercultural i etiquetar-los.
- Publicar les teves obres (tantes com vulguis) i afegir els hashtags #vibriaintercultural, i
#posaelzoom + (#youthexchange o #TLNmobilicat o #EVS, #trainingcourse o #seminar,
segons el projecte que hagis fet), i tants hashtags com creguis convenients dels temes amb
els que relacionis la teva fotografia.
#relacions
#lloc
#evoluciopersonal
#critica
#interculturalitat
…
- Envia també la o les fotografies en JPG o similar al correu info@vibria.org amb l’assumpte
“Posa el ZOOM” i en el cos has d’escriure:

Nom de la fotografia

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Lloc on l’has realitzada
Projecte al que has participat
El teu nom i cognoms (o sobrenom)
Temes de la fotografia
Descripció: fes un petit comentari o descripció que serveixi per contextualitzar la teva
fotografia o per ajudar-te a expressar allò que vols transmetre.
- Contacte: Instagram i e-mail.

Més informació i bases del
concurs: https://vibria.org/concurs-de-fotografia-posa-el-zoom/
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://www.barcelonesjove.net/node/80225
Data del document:

9.01.2019

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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