X CONCURS DE FOTOGRAFIA (FESTA MAJOR DE VALLIRANA)
“ACTIVITATS DE LA FESTA MAJOR” I “LLEURE I CULTURA”
BASES
Podran participar-hi totes les persones aficionades a la fotografia que pertanyin a la província de Barcelona.
Totes les fotografies s’hauran d’ajustar als temes especificats en aquestes bases.
Hi haurà dos temes: “Activitats de la Festa Major de Vallirana” i “Lleure i Cultura”
1. Totes
les
fotografies
que
es
presentin
hauran
de
ser
actuals,
inèdites
i
originals
del
tema corresponent. De l’àmbit “Activitats de la Festa Major de Vallirana” no s’admetran fotografies que no tinguin relació
amb el municipi. En cas de dubte, la persona participant haurà de justificar on ha fet la fotografia i quan l’ha feta. En relació
amb el tema “Lleure i Cultura", s’admetrà qualsevol fotografia relacionada amb una manifestació cultural o una activitat de
lleure (esports, música, teatre, festes i fires etc.).
2. Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 fotografies per tema, impreses en paper fotogràfic i amb una mida
de 20 x 30 cm. No caldrà emmarcar-les. L’Associació Fotogràfica s’encarregarà de fer-ho en un paspartú, propietat de
l’Associació. Les fotografies hauran d’anar identificades al dors amb un pseudònim i amb el títol de l’obra. S’adjuntarà un
sobre tancat on constaran les dades següents: nom i cognoms de l’autor o autora, adreça, municipi, correu electrònic, si en té,
i un número de telèfon de contacte. Les fotografies s’hauran de presentar a partir del 10 de setembre i fins al 14 d’octubre,
a la Masia Molí de Can Batlle, de 9 h del matí a 9 h del vespre, o per correu electrònic.
3. També es poden presentar les fotografies enviant un correu electrònic a afvallirana@hotmail.com, indicant que són
fotografies per al concurs i adjuntant els arxius corresponents. Les fotografies hauran de ser en format .jpg, hauran de
tenir una proporció de 2*3, una resolució de 300 píxels per polzada i la mida del costat més llarg de, com a mínim, 1.800
píxels. En el cos del correu s’hi hauran de fer constar les dades següents: nom i cognoms de l’autor o autora, adreça,
municipi, correu electrònic –si en té–, un número de telèfon de contacte, el pseudònim i el títol de cadascuna de les fotografies
enviades. L’Associació Fotogràfica farà les impressions corresponents en paper.
4. Les obres podran ser en color, en blanc i negre o en colors virats. No s’admetrà cap tipus de fotomuntatge ni cap
manipulació o trucatge de la imatge original, si bé seran admeses aquelles fotografies amb retocs de lluentor, tons, contrastos
etc., que hagin estat usats per millorar la qualitat de la fotografia.
5. El jurat estarà format per tres persones de solvència coneguda dins el món fotogràfic. La resolució del jurat s’emetrà el
dimecres dia 7 de novembre de 2018, a les 8 h del vespre, a la Masia Molí de Can Batlle de Vallirana (carrer Molí, 2-4). El
veredicte serà públic i la decisió del jurat, inapel·lable. Els premis es lliuraran el divendres dia 9 de novembre de 2018, a
les 8 h del vespre. A partir d’aleshores, l’exposició de fotografia romandrà oberta fins al dia 25 de novembre de 2017.
6. Qualsevol persona que hagi estat premiada i que no assisteixi al lliurament de premis sense haver donat una raó
convincent, s’entendrà que renuncia al premi. S’avisaran els premiats amb antelació.
7.

Els premis no es podran considerar deserts i consistiran en:
Tema 1: “Activitats de la Festa Major de Vallirana”
Primer premi: 100 € i trofeu artesanal
Tema 2: “Lleure i Cultura”
Primer premi: 100 € i trofeu artesanal
Segon premi: 75 € i trofeu artesanal
Tercer premi: 50 € i trofeu artesanal
Si el guanyador del concurs és soci de l’Associació Fotogràfica de Vallirana i està al corrent del pagament, se li
incrementarà el premi amb 25 € més. Cada concursant tindrà opció a un sol premi per tema.
Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l’Associació Fotogràfica de Vallirana, que es reservarà els drets per
a la seva utilització, reproducció, exposició o difusió. No obstant això, l’Associació s’obliga a fer esment de l’autor o autora
de l’obra i no en traurà cap mena de lucre.

8. Les fotografies no premiades s’hauran d’anar a buscar a la Masia Molí de Can Batlle de Vallirana, a partir del dia 26 de
novembre de 2017. La data màxima per recollir les fotografies serà el 16 de desembre de 2017.
9. L’Associació Fotogràfica de Vallirana, com a organitzadora d’aquest certamen, no es fa responsable de robatoris, danys o
pèrdues de les obres presentades durant l’exposició, tramesa, devolució o manipulació.
10. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i, per tant, les persones que les incompleixin en
seran excloses. Cada concursant es farà responsable del fet que l’obra presentada no tingui drets d’imatge de terceres
persones.

LA JUNTA DIRECTIVA VOL AGRAIR LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA

