18è concurs de fotografia
La Postal de Celrà

Celrà 2018

ORGANITZA
Aula de Fotografia
Escola Municipal d’Art de Celrà
Autora: Cristina Anguita

TEMA
Quina postal de Celrà enviaries? Busquem les millors fotografies de
Celrà. Poden estar fetes en qualsevol punt del municipi i han de poder
convertir-se en una postal de record.

PARTICIPANTS
hLa participació és lliure i gratuïta. Hi pot participar qualsevol persona,
aficionada o professional.
hCada participant pot presentar fins a un màxim de tres fotografies no
manipulades.
hA petició del jurat, els autors de les fotografies han de poder demostrar la seva autoria.

de la Festa Major. Si la disponibilitat d’espai no ho permet, se’n farà
una selecció.
hLa inauguració i el lliurament de premis tindran lloc el dissabte 5
de maig, a les 19 h a l’Ateneu.
hLes fotos guanyadores seran utilitzades per realitzar postals de
Celrà.

PREMIS
h1r premi: 200 €
h2n premi: 150 €
hPremi a la millor foto infantil (fins a 12 anys): una tauleta digital.

JURAT

CONDICIONS
hLes fotografies han de ser inèdites i no han d’haver estat guardonades en altres concursos.
hEl format de les fotografies ha de ser aproximadament de 20 x 30 cm
sobre un paspartú de color negre de 30 x 40 cm, i es poden presentar
en color o en blanc i negre.

hEl jurat estarà format per persones vinculades a la fotografia i a la
cultura.
hEl jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis i la seva decisió
serà inapel·lable.
hEl veredicte es donarà a conèixer directament als autors guardonats.

PRESENTACIÓ

OBSERVACIONS

hLes fotografies s’han d’identificar amb un títol i un pseudònim, i s’hi
ha d’indicar el lloc i la data aproximada de realització.
hLes fotografies s’han de lliurar juntament amb un sobre tancat. A
l’exterior del sobre s’hi ha d’anotar el pseudònim. A l'interior cal especificar el nom i el cognom, l’adreça i el telèfon de l’autor i adjuntar-hi la
fotocòpia del DNI.
hLes fotografies s’han de presentar abans de les 14.30 h del divendres
20 d’abril a l'ajuntament.

EXPOSICIÓ
hLes obres s’exposaran a l’Ateneu de Celrà (Pl. de l'Estatut, s/n), els dies

hLes fotografies premiades formaran part de l’arxiu fotogràfic de
l'Ajuntament de Celrà.
hL'Ajuntament es reserva el dret a publicar i a utilitzar les fotografies,
sense cap afany de lucre, citant sempre l’autor.
hCada participant pot obtenir un sol premi.
hEls concursants es responsabilitzen que no existeixen drets de
tercers a les obres presentades, així com de tota reclamació dels drets
d’imatge que puguin generar les seves fotografies.
hEl fet de presentar-se a aquest concurs implica la total acceptació
d’aquestes bases i queda en mans del jurat la resolució de qualsevol
circumstància no prevista.

