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X CONCURS DE

1. Podran participar en este concurs tots aquells fotògrafs, professionals o aficionats,
espanyols o estrangers residents a Espanya.
2. El tema del concurs són les «Festes de Moros i Cristians de Banyeres de Mariola». Les
fotografies han d’estar realitzades entre el 21 d’abril i el 6 de maig de 2017 (ambdós inclosos).
3. El concurs consta de dues categories: color i blanc i negre.
4. Les fotografies han de ser inèdites.
5. Cada autor pot presentar un màxim de 10 fotografies per categoria.
6. Els treballs fotogràfics tindran grandària lliure i s’han de presentar muntats sobre una
cartolina rígida o foam de 30 x 40 cm, bé siga vertical o horitzontal.
7. Els treballs han de ser remesos a les oficines generals de l’Ajuntament de Banyeres de
Mariola, entre el 8 de maig i el 9 de juny de 2017, en horari de 9 a 14 h,
X Concurs de fotografia Moros i Cristians 2017
Ajuntament de Banyeres de Mariola
Plaça de l’Ajuntament, 1
03450 Banyeres de Mariola
8. Cada obra s’identificarà amb un lema diferent que figurarà a l’arxiu. En un sobre tancat,
identificat pel mateix lema, s’inclouran les dades següents:
• Lema
• Categoria
• Nom i cognoms
• DNI
• Direcció postal
• Correu electrònic
• Telèfon de contacte
A més, s’adjuntarà un CD en format TIF o JPG a 300 dpi, i amb una grandària mínima
de 20 x 15 cm.
9. Amb els originals admesos se celebrarà una exposició en el lloc i la data que es donarà
a conéixer oportunament.
10. L’Ajuntament designarà un jurat per a la selecció i qualificació de les obres presentades
a concurs. El jurat emetrà la seua resolució dins dels 45 dies següents a la finalització del
termini previst. Als guanyadors se’ls notificarà telefònicament.
La decisió del jurat és inapel·lable.
11. El jurat triarà, per a cada categoria, un primer premi dotat amb 250 €, un segon
de 150 € i un accèssit al millor autor local de 100 €. A estos premis se’ls aplicarà
les retencions corresponents.
12. Els autors assumixen la responsabilitat quant a l’autoria i l’originalitat de les fotos
que envien i autoritzen a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola per a la reproducció i
comunicació pública de les obres presentades per mitjà de la seua exposició en llocs
públics, així com de la seua incorporació al Programa de les Festes de Moros i Cristians
i/o a les pàgines web municipals. Serà responsabilitat de l’autor qualsevol reclamació per
ús de la imatge de les persones que apareixen en les fotografies.
13. Els treballs que hagen obtingut premi quedaran en propietat de l’Ajuntament, que
farà d’ells l’ús que estime convenient. La resta d’originals de fotografies no premiades
es podran retirar en el termini de 30 dies, a comptar des del tancament de l’exposició
a què fa referència la base 9. Transcorregut este termini s’entendrà que l’autor cedix a
l’Ajuntament la seua propietat, podent este donar-li el destí convenient.
14. Totes les fotos participants passaran a formar part de l’arxiu de la Comissió de Festes
de Sant Jordi, que podrà fer d’elles l’ús que crega oportú.
15. La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.
Banyeres de Mariola, abril de 2017

