BASES III CONCURS DE FOTOGRAFIA
"ON LLIGES TU?"
La Biblioteca Pública Municipal Maxi Banegas i la Regidoria de Cultura i Joventut de l'Ajuntament del Pinós,
amb l'objecte de fomentar la creativitat plàstica i artística, així com incentivar els moments lectors i la
captura dels instants de lectura dels joves al Pinós, convoca el III Concurs de Fotografia "On lliges tu?"
1. Dirigit a joves entre 12 i 30 anys:
a. Joves de 12 a 18 anys, estudiants de l’IES José Marhuenda Prats o residents al Pinós.
b. Joves de 19 a 30 anys, residents al Pinós.
2. Es podrà participar individualment i/o en grup presentant 1 fotografia.
3. Els participants han de ser els autors de les fotografies, les quals han de ser inèdites.
4. El tema dels treballs estarà relacionat amb l'activitat de la lectura i els lectors en les seues múltiples
facetes: lúdica, en el treball, individual, col·lectiva, social, etc.
5. Cada concursant haurà d'enviar al correu electrònic bibliopinoso@hotmail.com o portar a la biblioteca
guardat amb un pendrive la fotografia i la sol·licitud de participació que es pot trobar a la web de
l’Ajuntament del Pinós o a la Biblioteca. En l'assumpte ha de figurar CONCURS DE FOTOGRAFIA "ON LLIGES
TU?" I EL NOM I COGNOMS DEL PARTICIPANT. En el correu s'ha d'especificar el nom complet del
participant, la categoria, així com el lema o títol de la fotografia. Si es participa com a grup també s’haurà
de anomenar el nom del grup i tots els noms dels membres i si son menors de 18 anys presentaran una
sol·licitud per persona.
6. Les fotografies poden ser en blanc i negre o color, en format jpg en pes de 4mb. No s'admetran
fotomuntatges, només enquadraments i aplicació de filtres d'imatge.
7. Les imatges seran supervisades abans de ser publicades en el Facebook de la Regidoria de Cultura i
Joventut. No s'admetran fotografies amb continguts sexuals, violents, denigrants, que puguen ferir la
sensibilitat de les persones o que inciten a conductes il·legals. La Biblioteca i Regidoria convocants, es
reserven el dret a rebutjar qualsevol imatge que incomplisquen les presents bases, desqualificant el
participant. . Per a la publicació de les imatges els menors de 18 anys hauran de cumplimentar
l’autorització dels pares.
8. En el cas que en la fotografia apareguen persones l'autor haurà de comptar amb la seua autorització. La
biblioteca no es fa responsable de reclamacions de tercers.
9. El termini de presentació de fotografies serà del 26 de març al 4 de maig de 2018 a les 20:30h.
10. El jurat estarà compost per persones relacionades amb el món de la imatge i la cultura.
11. Cada categoria tindrà tres premis de 50 euros. L'entrega dels premis es realitzarà dissabte 26 de maig
en l’acte d’entrega dels premis del Certamen de Poesia Maxi Banegas. Per a arreplegar els premis els
menors d'edat deuran de vindre acompanyats d'un tutor legal.
12. Les fotografies quedaran en propietat de la Biblioteca, que podrà utilitzar-les en activitats i projectes de
promoció cultural, com ara reproducció, impressió, publicació, exposició i una altra difusió que considere
pertinent, mencionant-se el nom de l'autor i el títol de l'obra, sense que açò supose retribució y/o cap
compensació econòmica.
13. La decisió del jurat serà inapel·lable.
14. La presentació de fotografies implica l'acceptació total de les presents bases.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL III CONCURS DE FOTOGRAFIA “ON LLIGES TU?”
DADES DEL PARTICIPANT
NOM
COGNOMS
DNI / ALTRES
DIRECCIÓ
LOCALITAT
CP
TELÈFON
E-MAIL

NOM GRUP

CATEGORIA (marca amb X)
A. JOVES DE 12 A 18 ANYS
B. JOVES DE 19 A 30 ANYS
FOTOGRAFIA PRESENTADA (TÍTOL)
1

AUTORITZACIÓ MATERNA/PATERNA PER A MENORS DE 18 ANYS
NOM I COGNOMS DE LA MARE/PARE
O TUTOR LEGAL
DNI
Els que subscriuen, participant i el seu tutor legal, per la present instància, sol·liciten la inscripció en el
Concurs de Fotografia "On lliges tu?", cedint els drets de reproducció de la imatge a la Biblioteca i comptant
amb l'autorització pertinent de les persones que ixen en la fotografia (si és el cas).
El Pinós, a_________ de __________________ de 2018

Signatura del sol·licitant

Signatura d'autorització
padre/madre/tutor

