	
  
	
  
BASES CONCURS FOTOGRAFIA – PURÍSSIMA GIRONELLA

	
  
Participants: El concurs és obert a tothom qui ho desitgi, sense limitacions.
Tema: Gironella i la Fira de la Puríssima
Obres: Cada concursant podrà presentar un màxim 3 obres. El format de la imatge serà lliure
Autoria i drets: Totes les fotografies hauran estat preses pel propi autor. Cada autor es
responsabilitza totalment dels drets de la imatge i de qualsevol possible reclamació.
Presentació: Les obres es presentaran en format JPG.
Mides: 1024 píxels d’ample, si el format de la imatge és horitzontal; 768 píxels d’alt, si el format de la
imatge és vertical; ambdós casos a 72 dpi de resolució i perfil sRGB.
Enviament: Les imatges s’enviaran a la següent adreça electrònica: concursos@aftdao.org
Identificació: En el correu d’enviament hi ha d’haver les dades de la persona que es presenta al
concurs: Nom i cognoms, DNI, any de naixement, Adreça, telèfon, correu electrònic per a contacte.
Cada fotografia que presenti portarà: FP_01_”Inicials Nom i Primer Cognom”_”títol de la fotografia”
Exemple:
Nom: Andreu S____ i N______
FOTO 1: FP_01_AS_Blat de moro
FOTO 2: FP_02_AS_Escairat
FOTO 3: FP_03_AS_Puríssima

Termini d’admissió de les obres: 27 de desembre de 2015, fins les 23:59h.
Inscripció: GRATUÏTA
Veredicte: Es celebrarà el dia 2 de gener de 2016, a la sala de plens de l’Ajuntament de Gironella, a
les 18:00h. Cada participant no podrà optar a més d’un premi (en el cas que hi hagi dos premis,
quedarà el de més valor econòmic).
Jurat: estarà format per tres persones amb llarga trajectòria en el món de la fotografia.
Lliurament de premis: El divendres 8 de gener de 2016, a les 20:30 a l’Església Vella de Gironella.
Consideracions Generals: Les obres guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament de
Gironella, reservant-se el dret de reproducció, publicació, exposició per a qualsevol anunci o
esdeveniment futur de la Vila de Gironella, i sense cap limitació geogràfica.
Els participants queden exempts de pagament de qualsevol taxa o dret d’inscripció.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Qualsevol cas no previst serà resolt per l’entitat organitzadora.
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Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi drets de tercers en les obres
presentades, i que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran de
les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de propietat intel·lectual (SGAE,
VEGAP,…), a les quals els participants poden estar adscrits.
L’entitat es reserva el dret de reproduir les obres premiades i de fer una selecció de les obres a
exposar.

Premis:
Primer Premi: Vals de compra valorats en 100€
Segon Premi: Vals de compra valorats en 60€
Tercer Premi: Vals de compra valorats en 40€
Quart i Cinquè Premi: Vals de compra valorats en 20€

Calendari:
Fira de la Puríssima de Gironella: Dimarts 8 de Desembre de 2015
Termini d’admissió obres: 27 de Desembre de 2015
Veredicte: 2 de Gener de 2016
Lliurament de premis: 8 de Gener de 2016
Informació: Associació de Comerciants de Gironella

