BASES I CONCURS FOTOGRAFIA 2018
“Bons moments de lectura…”
1-Participants.Podran concórrer a aquest certamen fotogràfic totes les persones que ho desitgen, siguen
professionals o aficionats, sempre que els seus treballs s'ajusten a les bases d’aquest.
Temàtica.S'estableix una modalitat:
Fotografies que facen referència a imatges on es puga apreciar clarament que es tracta
de, paisatges, obres culturals i/o artístiques sobre la lectura, llibres i biblioteca.
No s'acceptaran reproduccions ni obres que mostren directament llegendes o marques de
manera ostentosa que puguen interpretar-se -segons el parer del jurat- com a publicitat.

2-Característiques de les fotografies.Les imatges hauran de ser necessàriament originals, inèdites no havent sigut presentades
i/o premiades en cap certamen anterior.
Les imatges podran ser en color o blanc i negre.
Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies. El contingut de les
mateixes necessàriament estarà relacionat amb el tema del concurs.
Les fotografies hauran de ser propietat de l'autor que les presente al certamen.

3- Forma de presentació i enviament.1a fase: cada participant individual o col·lectiu haurà d'ingressar únicament via correu
electrònic “concursfotobiblio18@yahoo.com” fins a (3) obres, completant tota la
informació requerida. Hauran de presentar-se en format jpg. El jurat realitzarà una
preselecció de les obres enviades per correu electrònic.

2a fase: Les fotografies seleccionades s'hauran de presentar, en format original,
impreses en paper, en la Biblioteca Pública Municipal, C/ La Font, 39, en horari mati
d’11.30h a 13.30h i vesprades de 16.30h a 20.00 h. Mesura mínima, 30 x 40cm i
màxima 40 x 60cm. I totes les mides variables possibles, compreses dins d'aqueixes
mesures. A l'efecte de ser muntades per a la posterior exhibició de la mostra. Segons
data indicada en el calendari.
Al dors de cada fotografia es farà constar el pseudònim triat pel participant, el títol de
l'obra i el número de fotografia (en cas de presentar més d'una).
En fulla a part, en sobre tancat identificat amb el pseudònim, es remetran les següents
dades.
* Títol de l'obra; si té.
* Nombre de la fotografia
* Nom i cognoms de l'autor
* D.N.I. del participant
* Domicili i telèfon de contacte
* El fet de participar en aquest concurs, l'autor de la fotografia o fotografies autoritza
l'exhibició i publicació de les mateixes en l'exposició i edicions que tinguen lloc amb
motiu d’aquest.

4-Data de lliurament dels premis.
La data límit de presentació serà el dia 18 d’abril del 2018.
Per a aquelles fotografies que s'envien per correu, es considerarà com a data de
presentació la mostrada en el mata-segells.

5-Jurat.
El jurat serà designat entre persones competents en el camp de la cultura, l'art fotogràfic
i/o artístic.
El Jurat es reserva el dret de la interpretació de les Bases del present concurs i de
resolució dels casos no contemplats, d'acord amb el seu millor criteri.
La fallada del jurat serà fet públic el dia 23 d’abril de 2018 i serà inapel·lable.
Es donarà publicitat de la fallada mitjançant comunicació escrita o telefònica als
participants premiats. El Jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis que
s'estableixen en l'apartat següent, si els treballs presentats no reuniren, al seu criteri, els
mèrits suficients.

6-Premis.1r: Càmera Polaroid,
2n: un marc digital
3r: Llibre de fotografia.
El lliurament de premis es realitzarà en acte públic el dia 23 d’abril de 2018 en la
Biblioteca pública Municipal, en l’acte d’inauguració de l’exposició de les fotografies
seleccionades.
Les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament, que es reserva tots els
drets sobre les mateixes i podrà utilitzar-les posteriorment amb finalitats culturals,
artístics o publicitaris, citant sempre el nom de l'autor; atenint-se, en tot cas, al que
disposa la Llei de Propietat Intel·lectual.
Els autors premiats es comprometen a arreplegar els premis en l'acte d'inauguració
d'Exposició que amb motiu del certamen es realitzarà en

la Biblioteca pública

Municipal el dia 23 d’abril de 2018, a les 20.00 h. En el cas excepcional i justificat de

no poder assistir a l'acte, el premiat podrà nomenar a una persona en el seu lloc per a
arreplegar el premi.
7-Observacions.No seran admeses les fotografies enviades enrotllades o en tub.
La devolució de les fotografies no premiades es farà a partir dels quinze dies següents a
la finalització de l'exposició, en el mateix lloc on van ser entregades; Biblioteca pública
Municipal de Castelló de Rugat, C/ La Font, 39, en el seu horari d’apertura al públic,
sent el termini de lliurament màxim fins al 29 de juny del 2018. Aquelles que no siguen
retirades en el termini previst passaran a formar part del fons fotogràfic de l'Ajuntament
de Castelló de Rugat.
Per a la devolució de les obres rebudes per correu, caldrà adjuntar un sobre o embalatge
franquejat amb data oberta. En cap cas l'organització correrà amb les despeses
d'enviament de devolució de les fotografies.
L'organització tindrà una cura estricta en la manipulació de les fotografies rebudes, però
declina qualsevol responsabilitat per pèrdua, trencaments, robatoris o danys patits en
ocasió del seu enviament, durant el Concurs, en la seua Exposició o en la devolució
d’aquestes. Totes les fotografies presentades hauran d'estar lliures de drets a tercers.
Totes aquelles fotografies que no complisquen algun dels requisits establerts en les
presents Bases quedaran desqualificades.
La mera participació en aquest Concurs implica la total acceptació de les Bases
Reguladores d’aquest.

