1a Edició
CERTAMEN FOTOGRÀFIC SENCELLES 2018

Bases
1. Participants
Podran participar en aquest certamen fotogràfic totes les persones que ho desitgin, siguin
professionals o aficionats, sempre que els seus treballs s'ajustin a les bases. Cada participant podrà
participar amb una sola fotografia.
2. Temàtica
Tema lliure
3. Característiques de les fotografies
• Les fotografies han de ser originals, inèdites i no han d’haver estat presentades i/o premiades
en altres certàmens o concursos.
• Les fotografies poden ser en color o blanc i negre.
• Les fotografies s’han de presentar sense cap identificació de l’autor, per exemple marca
d’aigua.
• Les fotografies s’han de presentar en suport o emmarcació preparada per poder penjar.
• Les mides de les fotografies (sense emmarcació) seran pel que fa al seu costat més llarg:
mínim 20 cm
màxim 60 cm
4. Forma de presentació i enviament/entrega
• Les fotografies s’han d’haver entregat a l’Ajuntament de Sencelles (plaça de la Vila núm. 7
07140 Sencelles) abans de dia 4 de maig de 2018 a les 14 h.
• Per aquelles fotografies que s'enviïn per correu postal o missatgeria es considerarà com a
data de presentació la de recepció a l'Ajuntament de Sencelles.
• Cada fotografia durà anotat al dors el pseudònim de l’autor i el títol de la fotografia. En un
sobre a part identificat amb el pseudònim es remetran les següents dades:
Pseudònim
Títol de l'obra
Nom, llinatges i DNI de l'autor
Domicili, telèfon i correu electrònic de contacte

5. Jurat
El jurat serà designat per l'Associació Fotogràfica de Sencelles i per l'Ajuntament de Sencelles
entre persones competents en l'art fotogràfic i/o artístic. El Jurat es reserva el dret de la
interpretació d’aquestes bases per resoldre els casos no contemplats, d'acord amb el seu millor
criteri.
La decisió del jurat es farà pública el dissabte 19 de maig a les 19:30 h al Casal de Cultura de Can
Garau de Sencelles i serà inapel·lable.
El jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis si els treballs presentats no reunissin al seu
criteri els mèrits suficients.
6. Exposició de les obres participants i guanyadores
Totes les obres admeses al certamen estaran exposades al públic entre els dies 18-21 de maig de
2018 al Casal de Cultura de Can Garau de Sencelles.
Es donarà publicitat de la decisió mitjançant comunicació escrita o telefònica als participants
premiats.
7. Premis
S’estableixen els següents premis:
Primer Premi: 300 euros
Segon Premi: 125 euros
Tercer Premi: 75 euros

L’obra premiada amb el primer premi passarà a ser propietat del l’Ajuntament de Sencelles i podrà
utilitzar-la posteriorment amb fins culturals, artístics o publicitaris, citant sempre el nom de l'autor;
atenint-se al que disposi la Llei de Propietat Intel·lectual.
Els autors participants tenen fins dia 29 de juny de 2018 per recollir els premis i les seves obres a
l’Ajuntament de Sencelles. En cas de no recollir-les, passaran a ser propietat de l’Ajuntament de
Sencelles i es perdrà el dret al premi.
8. Observacions
L'organització tindrà cura estricta en la manipulació de les fotografies rebudes, però declina
qualsevol responsabilitat per pèrdua, trencaments, robatori o danys soferts.
Totes les fotografies presentades hauran d'estar lliures de drets a tercers.
Totes aquelles fotografies que no compleixin algun dels requisits establerts en les presents bases
quedaran desqualificades.
L'organització i el jurat es reserva el dret d'excloure del certamen qualsevol fotografia que no
compleixi amb uns mínims de qualitat o atempti contra la dignitat de les persones o animals.

El fet de participar en aquest concurs suposa que l'autor de la fotografia autoritza la seva exhibició
i publicació.
La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

