
5. Exclusió*
No podran ser publicades les imatges enviades després de 
la data del 25 de cada mes, aquelles que no respectin els 
requisits tècnics (descrits al punt 3), aquelles que no han 
indicat les dades essencials (descrites punt 4), aquelles que 
es consideren ofensives.

6. Utilització i drets
Meschiassociati es reserva els drets d’utilitzar les imatges 
rebudes amb la finalitat de l’iniciativa MARTE.

7. Responsabilitat
Meschiassociati declina tota la responsabilitat del originals 
de les imatges rebudes. Els autors s’hauran de garantir 
l’originalitat dels seus treballs. Enviant les pròpies obres, 
els autors reconeixen explícitament que Meschiassociati ve 
alliberat de qualsevol responsabilitat en confront als treballs 
rebuts.
 
8. Acceptació de les normes de les mostres
La participació a les mostres de MARTE implica l’acceptació 
incondicionada de totes les normes aqui expressades.

9. Informativa del tractament de les dades personals
Les dades personals comunicades estaran tractades 
exclusivament per la finalitat de l’iniciativa de la mostra. 
Els titulars de les dades personals conserven els drets dels 
articles 7,8,9,10 del D.lgs. 30 de juny 2003 (Itàlia) n. 196: 
en particular, tenen el dret de demanar l’actualització, la 
rectificació, o si els es d’interès, l’integració de dades o 
d’oposar-se, per motius legítims, al tractament de les dades 
que reguarda.

1. Objectiu
Una paraula per arribar a una mostra!
Partim cada mes d’una paraula per veure on ens pot portar, 
una paraula d’interpretar lliurement cadascú a la seva 
manera, a explica amb imatges digitals que parlen de la 
nostra història, del nostre món, d’allò que som o serem demà. 
Es comença! Totes les imatges enviades formaran part per un 
mes de la mostra activa online en el nostre blog. I després? 
Una altra paraula i… es recomença!

2. Participació 
Tots/es poden participar, individualment o en grup, 
gratuïtament. 

3. Requisits tècnics 
Les imatges seran en format JPG, espai RGB, dimensions 
17x17cm, resolució 300 píxels.
 
4. Temps i forma d’enviament 
Qualsevol pot participar a les mostres de MARTE enviant 
les pròpies imatges digitals entre el dia 25 de cada mes 
directament a la direcció: marte@meschiassociati.it

Per participar, juntament amb la imatge digital, s’haurà 
d’enviar algunes dades essencials: nom de l’autor/s, mail i 
ciutat. També es pot indicar el propi blog/web personal, si es 
vol que sigui publicata amb l’obra.
 
És possible enviar fins a un màxim de 5 imatges per autor, 
individual o grup, cada mes.
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