
KARIBU 2013

Amb aquesta paraula suahili els massais i kikuios donen la 
benvinguda a les persones que visiten les seues terres salvatges, 
i serveix per a rebre els més joves en aquesta convocatòria 
que busca educar i crear vincles entre pares i fills a l'hora 
d’eixir al camp, o amb els amics; en resum: BENVINGUT a 
la NaTUralEsa.

Aquest concurs està dirigit als estudiants menors d'edat i 
disposa de dues categories: 
Duma (de 9 a 12 anys) i simba (de 13 a 17 anys).

BasEs del concurs:
Ω Enviar una fotografia per cada categoria en que es desitge 
participar, amb el nom i cognom, l’edat i un número de telèfon 
de contacte del pare/mare o tutor/a a: Concurs KarIBU, 
apartat de correus 497, Vila-real 12540, Castelló. I per 
Internet a: edcnatura@ono.com
Ω S’admeten imatges en paper, diapositiva i digital, però es 
recomana que s’envíen còpies dels originals, atés què les imatges 
seran destruïdes per a salvaguardar els drets dels autors.
Ω Els tutors dels concursants han d’enviar a l’organització una 
nota firmada per a autoritzar l’edició de les imatges finalistes, 
en el cas de ser seleccionades per a la seua promoció i difusió 
del  concurs KARIBU i del SImpoSIUm 2013. 

Ω L’organització designarà un jurat per a elegir les imatges guardonades; 
el nom dels guanyadors es farà públic i es proporcionaran els mitjans 
que l’organització estime oportuns perquè estiga present el seu autor 
i els tutors en la gala EDC Natura on es lliuraran els premis. 
Ω Qualsevol qüestió que puga sorgir serà resolta per l’organització i el 
fet de participar suposa la plena acceptació de les bases.

PrEMIs:
Ω pRImER pREmI Duma i simba: trofeu Linx i càmera Nikon. 
Ω ACCèSSItS: lot de material educatiu.

PrEMIs HONOrÍFICs  VIla-rEal
Dirigits a tots els joves participants del concurs:
Ω Menció d’Honor per a joves: càmera fotogràfica Nikon, trofeu 
Linx i lot de material educatiu.
Ω  Menció d’Honor per a alumnes dels centres d’educació 
especial: càmera Nikon, trofeu Linx i lot de material educatiu.

La recepció de les imatges s’inicia el 11 de juliol i finalitza el 22 de 
setembre. Els guardons es lliuraran en la Gala EDC Natura, a la 
Casa dels mundina de Vila-real (Castelló), el 5 d’octubre de 2013; 
dins de les activitats del SImpoSIUm 2013. Els joves nominats i els 
seus pares podran disposar d’hotel en el cas d’assistir des de fora de 
la província de Castelló, i estan invitats al sopar que tanca la gala.
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