Bases concurs 2016

CONCURS DE FOTOGRAFIA “II VILA DE PEDREGUER” AFAP
1.

PARTICIPANTS

Fotògrafs aficionats i professionals
2.
2.1.

TEMES
Paisatges i biodiversitat de la Marina Alta

Fotografies que representen la riquesa paisatgística i la biodiversitat (fauna, flora...) de la Marina Alta.
S’avaluaran, sobretot, les característiques mediambientals i els valors del patrimoni natural.
2.2

Tradicions i festes de Pedreguer

Fotografies de la cultura, tradicions, costums i festes a Pedreguer, qualsevol que en siga l’aspecte o
modalitat.
2.3

Patrimoni arquitectònic, arquitectura actual i urbanisme de Pedreguer

Fotografies, d’ara i abans, de l’arquitectura local, rural i urbana, (parcs, jardins, carrers, edificis, riuraus,
sèquies, corrals, assegadors... i altres llocs emblemàtics del poble.)
Cada concursant ha de presentar-hi tres fotografies, sobre un, dos o tres dels temes exposats anteriorment.
3.

TÈCNICA

Fotografies en blanc i negre o en color, sense límit de tècniques, editades i impreses en paper fotogràfic
de qualitat contrastada. Han de ser originals, inèdites i no premiades anteriorment.
S’hi poden fer retocs en nivells, corbes,saturació, lluentor, contrast i exposició, sempre que no s’altere
extremadament la imatge presa. No s’admet l’eliminació o afegiment d’objectes ni d’elements que
alteren la fotografia. Davant el dubte, el Jurat podrà reclamar al concursant l’arxiu original.
Les fotografies s’han de presentar en paper, en un format mínim de 20x30 cm i en un màxim de 30x40 cm,
sense cap altre suport.
Cada concursant adjuntarà a les fotografies presentades, un CD o DVD amb els arxius .jpg a resolució
màxima. En el revers de les fotografies es consignarà el títol i el tema.
4.

IDENTIFICACIÓ

En un sobre tancat, diferent al de les fotografies, s’indicaran les dades de l’autor: nom, adreça postal,
telèfon i adreça electrònica. A l’exterior d’aquest sobre es consignaran també els títols i els temes de les
fotografies.
5.

ADMISSIÓ

Cada participant podrà entregar un màxim de dos fotos per tema.
Les fotografies es presentaran (personalment, per missatgeria o per correu postal) a la Casa Municipal de
Cultura (Glorieta, núm. 14, 03750 Pedreguer – La Marina Alta—), abans del 2 de Desembre del 2016.

6.

PREMIS

Premi a la millor fotografia Paisatges i biodiversitat de la Marina Alta: 200€
Segon premi a la millor fotografia Paisatges i biodiversitat de la Marina Alta: 100€
Premi a la millor fotografia Tradicions i festes de Pedreguer: 200€
Segon premi a la millor fotografia Tradicions i festes de Pedreguer: 100€
Premi a la millor fotografia Patrimoni arquitectònic, arquitectura actual i urbanisme de Pedreguer: 200€
Premi a la millor fotografia Patrimoni arquitectònic, arquitectura actual i urbanisme de Pedreguer: 100€
Aquestes quantitats estan subjectes a l’IRPF vigent.
Cada participant podrà optar a un sol premi.
L’organització es reserva el dret de deixar alguns dels premis deserts o d’afegir-ne de nous, si es considera
oportú.
7.

JURAT

El jurat serà designat per l’AFAP i l’integraran persones enteses en la matèria. La resolució del jurat, que serà
inapel·lable. Qualsevol incidència en la interpretació de les bases serà resolta pel mateix jurat. El fet de
participar en aquest concurs n’implica la total acceptació de les bases. El jurat serà inapel·lable.
8.

EXPOSICIÓ & ENTREGA DE PREMIS

Les fotografies guanyadores seran propietat de l’AFAP i l’Ajuntament de Pedreguer. Els participants podran
recollir les seves fotografies no premiades a la Casa Municipal de Cultura a partir del dia 15 de Gener del 2017.
Les fotografies premiades es podran fer servir per a la impressió i emissió de cartells, pòsters, imatges,
catàlegs, fires de turisme i altres activitats promocionals que porten a terme l’AFAP o l’Ajuntament de
Pedreguer.
Tant l’AFAP com l’Ajuntament de Pedreguer es reserven el dret a publicar-les per a ús turístic i promocional de
Pedreguer, en qualsevol mitjà i modalitat que estimen convenient.
Els CD o DVD de les imatges presentades passaran a formar part de l'arxiu municipal compartit entre l’AFAP i
l’Ajuntament. Els autors seguiran tenint la propietat de les fotografies.

9.

ORGANITZACIÓ

L’entitat organitzadora tractarà amb la cura màxima les obres rebudes. Declinarà, però, tota responsabilitat de
qualsevol pèrdua o accident fortuït que es pogués produir en relació a les fotografies.

