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Nom i cognoms del participant
..........................................................................................
..........................................................................................
DNI..........................
EN EL CAS DE SER MENOR D’EDAT
Nom i cognoms del tutor/representant legal
..........................................................................................
..........................................................................................
DNI del representant legal............................
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Adreça................................................................................
..........................................................................................
Població..............................................................................
Telèfon.................................
Correu electrònic................................................................
Títol/s de l’obra/es
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
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V A L L È S

BASES

Jurat
El jurat està format per la regidora de Cultura i un
grup de persones competents dins del camp de la
fotografia. A criteri del jurat, es podran declarar
deserts alguns dels premis si les obres no reuneixen un mínim de qualitat. El veredicte del jurat és
inapel·lable.
Premis
Els premis seran els següents:
Format digital
1r premi: 400 € i trofeu
2n premi: 250 € i trofeu
3r premi: 150 € i trofeu
1r premi local: 150 € i trofeu
2n premi local: 100 € i trofeu
En cas que el premiat sigui menor d’edat, el
premi es realitzarà a nom del seu representant
legal (pare, mare o tutor).
A aquestes quantitats, si és el cas, s’aplicarà la
retenció impositiva que estableix la legislació
vigent.
No es pot atorgar més d'un premi al mateix autor.
A criteri del jurat, es podran concedir accèssits.
Lliurament premis
Els premis s'atorgaran el 28 de juliol a les 19 h
al Centre Cultural Can Rajoler.
Disposicions finals
Les fotografies s'exposaran al Centre Cultural Can
Rajoler del 12 al 31 de juliol, de dilluns a
divendres de 16 a 20 h. Els dies 28, 29 i 30 de
juliol, l’horari serà de 19 a 23 h.
Totes les fotografies premiades quedaran en
propietat de l'Ajuntament, el qual es reserva el
dret d’exhibició i reproducció, fent-ne sempre
reconeixement de l’autoria. Cal recollir la resta a
les oficines de Can Rajoler, de dilluns a divendres
de 9 a 13 h, i dijous de 16 a 19 h, durant el mes
de setembre i fins al dia 28. Un cop finalitzat
aquest termini, les obres quedaran en propietat
de l'Ajuntament, que pot exposar-les i publicarles si ho considera oportú, amb la indicació de la
seva autoria.
L’Ajuntament de Parets del Vallès tractarà amb la
màxima cura les obres rebudes, declinant tota
responsabilitat de qualsevol pèrdua de les mateixes derivada de robatori, incendi o altra causa de
força major.
La participació al concurs comporta la total
acceptació d’aquestes bases.

XXXIX CONCURS DE FOTOGRAFIA

Tema
El patrimoni cultural de Parets. Imatges del patrimoni arquitectònic
(masies, edificis i elements públics d’interès, escultures, etc) i el nostre
patrimoni cultural immaterial (manifestacions de cultura tradicional i
popular: diables, gegants, castellers, ball de gitanes, sardanes...), expressions culturals com la cuina i la gastronomia local (mongeta paretana,
conreus, restauradors), i altres béns i valors culturals de Parets, amb motiu
de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. La fotografia que no respecti el
tema proposat quedarà automàticament invalidada.
Participants
Pot participar-hi tothom, sigui resident del poble o no. Els participants, tant
si concursen de manera individual o col·lectiva, poden presentar un màxim
de 3 fotografies.
Si el participant és menor d’edat, haurà de fer constar les dades del seu
representant legal (pare, mare o tutor) a la butlleta d’inscripció.
Categoria i format
S'estableix un únic nivell: format digital. La imatge fotogràfica ha de tenir
un mínim de 18 cm pel costat més petit, i pel costat més gran, un màxim
de 30 cm.
La fotografia ha d’anar muntada sobre un paspartú o cartolina de 30 x 40
cm mínim 2 mil·límetres de gruix. El sistema de fixació a la cartolina ha de
ser mitjançant cinta adhesiva a la part posterior de la imatge. Per raons de
conservació, no s’admetran fotografies enganxades amb cola.
La fotografia també s’ha de portar en un suport digital, en un pen drive o
CD, i ha de dur el mateix títol que la imatge física, per poder descarregar-la
en el moment del lliurament.
Identificació
Cada fotografia ha de dur al darrere l’indret on s’ha pres i el tema o títol,
que serà el mateix que porti el sobre tancat on hi ha d’anar la butlleta
d’inscripció amb les dades personals de l'autor/a. En el paspartú de la
fotografia hi ha de figurar, enganxat pel darrere i a baix, sobresortint 4 cm,
el títol de la imatge, escrit en majúscules amb lletra Arial negreta de 48
punts.
Tècnica
Les obres han de ser inèdites. S'admeten tota classe de tècniques fotogràfiques.
Presentació i termini de presentació
Cada fotografia s’ha de presentar físicament i també en suport digital amb
un mínim de 1200 píxels pel costat més llarg per exposar-la al lloc web
municipal, juntament amb la butlleta d’inscripció, al Centre Cultural Can
Rajoler (carrer Travessera, 1, 08150 Parets del Vallès) adreçada al Servei
de Cultura, des de la publicació de la convocatòria fins al dia 6 de juliol a
les 14 h. De la mateixa manera, l’Ajuntament podrà rebutjar qualsevol
obra que no s’ajusti estrictament a l’establert en aquestes bases.
No s’acceptaran obres que portin impresos noms o marques identificables
de l’autor. Els autors són els únics responsables que no existeixin drets de
tercers, ni drets d’imatge de les obres presentades.
La butlleta d’inscripció es troba al web www.parets.cat i impresa als
equipaments municipals.

