SEGON CERTAMEN FOTOGRÀFIC VILA DE CAMPOS

BASES:
1. Hi podran participar totes les persones que ho desitgin amb un màxim de 15 fotografies i un
mínim de 12.
2. Les fotografies es presentaran en tamany 20 x 30 aferrades sobre una cartolina negra i
deixant un marge de 3 cm per cada costat.
3. Les fotografies podran ser en format analògic, digital, en color, en blanc i negre i es podran
presentar, si n’és el cas, combinades. S’admetrà qualsevol tipus de virat i retoc fotogràfic, fins i
tot en blanc i negre, sempre que es compleixin les altres condicions.
4. Cada fotografia haurà d’anar acompanyada d’un títol i de la data de realització (encara que
sigui aproximada). El conjunt de la col.lecció també haurà de tenir un títol. Les fotos es
presentaran numerades i en una llista apart el títol de cadascuna. En un sobre adjunt, tancat,
es presentarà el nom de la col.leció a l’exterior i en el seu interior les dades identificatives de
l’autor o autora. El sobre, amb el segell de l’ajuntament sobre la tancadura, no s’obrirà fins al
moment de conèixer el guanyador o guanyadora.
5. El tema proposat és únic: Campos 2009, és a dir, l’única condició és que los fotos es facin
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2009 a Campos, o que en tenguin el protagonisme
persones de Campos.
6. Cada participant només podrà presentar una col.lecció de fotos.
7. Les fotografies es podran presentar fins dia 30 de gener de 2010 (a l’Ajuntament) i
s’exposaran a partir de dia 13 de febrer.
8. El concurs és a la millor col.lecció de fotos que obtindrà un premi de 1000 €. També es
premiaran tres fotografies d’entre totes les presentades amb 300, 200 i 100€. La col.lecció
guanyadora podrà obtenir qualsevol dels premis individuals però no en podrà acumular més
d’un
9. El concurs es resoldrà per votació popular (50% de la puntuació) i per la valoració d’un jurat
format per persones enteses en la matèria (l’altre 50%). En cas d’empat decidirà el vot del jurat.
El regidor de cultura, o persona en qui delegui, actuarà com a secretari del jurat (amb veu però
sense vot).
10. L’organització es reserva el dret de, en funció de les col.leccions presentades, concedir
altres guardons. En el cas que no es presentin un mínim de 10 col.leccions el premi es reduirà
a 500 €.
11. Tots els concursants rebran un document acreditatiu de la seva participació.
12. Les fotografies que es presentin a aquest concurs no es podran presentar a cap altre dels
que es puguin realitzar al llarg de l’any.
13. Totes les fotografies presentades al concurs passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic de
l’Ajuntament i podran ser emprades quan es consideri oportú fent constar sempre el nom de
l’autor/a.
14. L’organització es reserva el dret de modificar algun dels punts de les bases, en cas de ser
així ho haurà de comunicar amb la màxima antel.lació possible.
15. Per participar al concurs no és necessari fer cap inscripció prèvia.
16. El fet de participar en el concurs suposa la plena acceptació de les bases.
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