BASES DEL 7è CONCURS FOTOGRÀFIC SANT PAU 2016

1. TEMÀTICA
Activitats i esdeveniments de la Festa Major de Sant Pau 2016 (Per a més informació de les activitats consultar el
Programa de la Festa Major de Sant Pau 2016, www.torrelles.cat).
2. PARTICIPANTS
Podrà prendre part tothom que ho desitgi.
3. OBRES I PRESENTACIÓ
Les fotografies podran ser en color o en blanc i negre, amb tècnica lliure. Poden fer-se amb càmera analògica i/o digital
tot i que el suport final haurà de ser digital. Les fotografies, sense filigrana ni cap identificació, hauran de tenir una
dimensió mínima de 2.400 píxels pel costat més llarg i estar en format JPG. Cada participant podrà presentar al concurs
un màxim de deu fotografies, originals, inèdites i no premiades en altres concursos.
4. IDENTIFICACIÓ I LLIURAMENT
Les fotografies s’hauran d’enviar en format digital a l’adreça electrònica cultura@torrelles.cat tot indicant el títol de la
fotografia, el lloc on fou feta, el nom del concursant i el seu pseudònim, el seu NIF, l’adreça postal, el seu telèfon i
adreça electrònica. En el cas que es participi en més d’una fotografia (màxim de 10) s’haurà d’enviar cadascuna en un
missatge de correu electrònic separat.
També es poden presentar les fotografies presencialment, en un CD, a la següent direcció:
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Plaça de l’Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h. Dimarts i dijous, de 16.30h a 19h.
5. TERMINI DE LLIURAMENT
12 de febrer de 2016
6. JURAT
Estarà format per representants de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, de la Coordinadora Cultural i per professionals
del món de la fotografia. La decisió del jurat serà inapel·lable.
7.

VEREDICTE I LLIURAMENT DELS PREMIS
El veredicte es farà públic abans del 18 de març a la pàgina www.torrelles.cat. Els guanyadors seran avisats
oportunament abans del lliurament dels premis.

8. DRETS D’AUTOR
Els participants cedeixen a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat els drets d’ús, de difusió, distribució, comunicació
pública, exhibició i creació de CD, DVD, publicació web, i de la reproducció que correspongui a fins promocionals i/o
culturals. Les fotografies hauran d’indicar sempre el nom de l’autor/a.
9. ALTRES
L’Ajuntament es reserva el dret de poder organitzar una exposició amb una selecció de les obres concursants (almenys
es seleccionarà una fotografia de cada participant).
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases i dels drets i de les obligacions que se’n deriven.
Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.
10. PREMI
El premi està dotat en 200 € que serà lliurat en concepte de material cultural i/o per a la producció artística pròpia.

Per a més informació:
Regidoria de Cultura
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Tel. 93.689.00.00 (ext. 118)
www.torrelles.cat
cultura@torrelles.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h.

Organitza:

