BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA:
DEL MUNICIPI DE GAVET DE LA CONCA
El CONCURS DE FOTOGRAFIA del municipi de GAVET DE LA CONCA, serà de pobles i elements del patrimoni del terme
de Gavet de la Conca.
• Podran participar totes les persones majors de 12 anys, en el cas de menors de 12 anys, el fet de participar al
concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.
• El concurs és gratuït i la seva participació no implica cap cost.
• Les fotografies han d’estar realitzades dins del terme municipal de Gavet i hi ha de figurar algun element identificatiu del
terme.

PREMIS
Un cop rebudes les fotografies, el jurat realitzarà una preselecció de les millors fotografies, que seran les que optaran als
premis finals. S’estableixen el premis següents:

PREMI GUANYADOR

A la millor fotografia: 150€

PREMI MANUEL

Allotjament turístic per a dues persones a Can Manuel de Gavet de la Conca.

www.facebook.com/CanManuelAlojamientoTuristico

PREMI ROCA

1 sopar o dinar per a dues persones a Casa Roca de Sant Martí de Barcedana.

www.casaroca.info

PREMI TOLÓ

1 sopar o dinar per a dues persones a Lo Cel de Toló.

www.loceldetolo.cat

Un mateix participant no podrà rebre més d’un premi.
Les persones participants que guanyin algun dels premis establerts en aquestes bases, hauran d’estar obligatòriament
presents a l’acte de lliurament dels premis.
Lliurament de premis: falta confirmar la data.

EXPOSICIÓ
El concurs de fotografia serà una proposta participativa per a tota mena de públic, els quals l’objectiu d’aquest concurs
és realitzar una exposició col·lectiva on es mostraran les fotografies del municipi de Gavet de la Conca.
Les fotografies guanyadores formaran part de l’EXPOSICIÓ que es farà a Gavet de la Conca juntament amb les fotografies preseleccionades per membres de l’organització.
Les fotografies premiades i impreses per l’EXPOSICIÓ passaran a formar part de l’Ajuntament de Gavet de la Conca,
sempre que siguin mostrades i acompanyades amb la corresponent fitxa de l’autor. La imatge original sempre serà de
l’autor de la fotografia.
El dia de l’EXPOSICIÓ es podran veure totes les fotografies que han participat al concurs.

DATA LÍMIT

L’admissió de fotografies al concurs és a través del correu ajuntamentgavet@gmail.com
El termini de presentació de fotografies finalitzarà el 05/10/2020 a les 14:00 hores.

BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA:
DEL MUNICIPI DE GAVET DE LA CONCA
INSCRIPCIÓ I FORMAT
Cada autor pot participar amb un màxim de 3 fotografies, que haurà d’enviar al correu electrònic: ajuntamentgavet@
gmail.com

ENVIAMENT: Les obres es presentaran a l’ajuntament de Gavet amb la següent informació:
• Concurs de Fotografia del municipi de Gavet de la Conca
• PSEUDÒNIM
• Localització de la fotografia.
• A cada fotografia caldrà posar un títol i el pseudònim de l’autor.
Només s’acceptaran fotos captades amb dispositius digitals, o fotos analògiques digitalitzades. El format de les imatges
ha de ser JPEG o TIFF, convertides a l’espai de color RGB amb el perfil incrustat. La mida ha de ser de 1920 píxels en el
seu costat major.
Les imatges que no reuneixin els requisits de format establert seran rebutjades.
Les fotografies que es puguin sol·licitar per la seva impressió en paper hauran d’estar en el format que l’organització
descriu.

REQUISITS TÈCNICS
No es permet la manipulació ni l’alteració digital de les fotografies. Només s’admetran els ajustos moderats que afectin a:
1. Les correccions globals de to, equilibri de blanc, lluminositat, contrast, saturació de color, i l’ajustament d’ombres i llums.
2. La conversió de la imatge a blanc i negre, o altres viratges de color.
3. Enfocament moderat, i reducció selectiva de soroll digital i granulació.
4. Eliminació de vinyetatge, neteja de partícules de pols, així com la correcció de distorsions i aberracions de les òptiques.
5. Reenquadrament de la imatge.
6. No es permeten marques d’aigua, marges ni cap mena de referència de l’autor a la foto presentada.

NORMES GENERALS
No s’admetran obres premiades en altres concursos abans del tancament del període d’inscripcions d’aquest.
Les imatges presentades s’han d’acompanyar de les següents informacions:
• Descripció de la imatge: hi ha de constar obligatòriament la localització de la foto.
• Informació tècnica, (càmera, objectiu, exposició, velocitat, ISO, etc.). Opcional
• Qualsevol processament posterior descrit en l’apartat anterior en el punt dels requisits tècnics d’aquest concurs.
Opcional

JURAT
El jurat que seleccionarà les fotos premiades estarà format per dos fotògrafs independents i un membre de l’organització
del concurs; tots ells veïns del Pallars Jussà.
La preselecció de les fotografies que acompanyaran l’exposició estarà formada per membres de l’ajuntament de Gavet i
per l’organització del concurs.
El jurat podrà declarar desert qualsevol premi si ho creu oportú.
Les decisions del jurat són inapel•lables, per la qual cosa no s’acceptaran reclamacions ni cap recurs contra elles.

BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA:
DEL MUNICIPI DE GAVET DE LA CONCA
CALENDARI
• Tancament del concurs: 05/10/2020 a les 14:00 hores.
• Presentació i lliurament de premis: Es farà el mateix dia de la inauguració de l’exposició a Gavet de la Conca.
(Pendent de determinar la data)
• Exposició de les fotografies: (Pendent de determinar la data)

ASPECTES LEGALS
Els participants declaren ser autors de cada obra presentada al concurs i posseir tots els drets sobre les obres.
Les fotografies on aparegui una persona que es pugui reconèixer o identificar hauran de tenir el consentiment exprés de
les mateixes, i s’adjuntarà el permís de cessió dels drets d’imatge. Els convocants a aquest concurs no es faran responsables de les possibles demandes als autors, la qual cosa pot ser motiu de desqualificació de la fotografia.
Les fotografies premiades i finalistes podran reproduir-se en llibres, catàlegs, cartells o qualsevol suport físic o digital,
citant sempre el nom de l’autor, que cedeix desinteressadament els drets de reproducció a l’organització del concurs per
aquesta finalitat. Aquesta cessió és de caràcter no exclusiu.
En la resta de fotos els drets de propietat d’imatge són dels autors de les obres, i en el supòsit de voler-ne fer utilització,
s’haurà de comunicar a l’autor.
El fet de presentar-se a la present edició del concurs implica l’acceptació de tots i cadascun dels apartats d’aquest reglament.
L’organització es reserva el dret de posposar o suspendre el concurs per causes de força major.

Setembre del 2020,
Ajuntament de Gavet.

Organitza:

Ajuntament de
Gavet de la Conca

Col·labora:

