BASES CONCURS FOTOGRAFIA DE NATURA 2009
1.- La participació al concurs està oberta a qualsevol persona major de 5

4.- En principi, les persones no són objecte d’aquest concurs, però podrà

anys, ja sigui afeccionat a la fotografia o professional. Hi haurà una

sortir la figura humana sempre que no sigui de forma protagonista. No

modalitat juvenil, per als participants de fins a 15 anys. A partir de 16 anys

s’acceptaran imatges d’animals en captivitat.

entraran a participar en la modalitat general del concurs. La inscripció és
gratuïta.

5.- A cada fotografia hi constarà el seu títol, nom de l’autor, adreça postal,
telèfon, DNI i e-mail de l’autor. Si es vol participar de forma anònima a la

2.- Les imatges es poden enviar a l’adreça: Ajuntament de Torres de Segre -

foto hi constarà el títol, any i el pseudònim de l’autor. En aquest cas haurà

Plaça Església, s/n – 25170 Torres de Segre adreçat a “VI Concurs de

d’anar acompanyat d’un sobre amb el títol de les obres i el pseudònim de

Fotografia de Natura” o portar-les personalment al mateix Ajuntament. A

l’autor i dins el sobre hi constarà el nom, DNI, telèfon i e-mail de l’autor.

partir de l’1 d’Octubre i fins el 23 de Novembre, en horari d’oficina (de 10.00
a 13.30).
3.- El tema de les imatges és la natura en general, en totes les seves
vessants paisatge, flora i fauna, estètiques i de caire artístic, del terme
Municipal de Torres de Segre: El Riu, Utxesa, el Tossal de Carrassumada, els
camps,...
4.- El format de les imatges serà lliure amb un màxim de 30 x 40 cm,
muntades sobre cartolina prima de 40 x 50 cm.
3.- Aquestes imatges es poden captar amb qualsevol tècnica, sempre que
s’hagin realitzat seguint el codi ètic de la Societat Catalana de Fotògrafs de
Natura. Consultable a:
http://www.iecat.net/institucio/societats/ICHistoriaNatural/pdf/SCFN_Codi%
20%E8tic.pdf
El jurat podrà desqualificar qualsevol fotografia sospitosa d’haver estat

6.- S’admetran com a màxim dos fotografia per participant. Cada autor o
autora té dret a un sol premi.
7.- El jurat estarà format per 5 membres professionals de la fotografia.
Aquest jurat pot resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
El dia 5 de Desembre de 2009 a les 12.00h tindrà lloc la inauguració de
l’exposició, al mateix moment es farà públic el veredicte del jurat i acte
seguit es realitzarà el lliurament de premis als autors de les fotografies
guanyadores.
8.- Els drets de les fotografies seleccionades són del seu autor, el qual els
cedeix a l’Ajuntament de Torres de Segre per a la reproducció de les imatges
seleccionades

per

a

promocionar

el

concurs,

projectar-les,

realitzar

exposicions i imprimir-les.
9.- El fet de participar significa acceptar plenament aquestes bases.

manipulada o que hagi posat en perill el subjecte fotografiat.
Notes

L’Ajuntament de Torres de Segre posarà el màxim interès en la conservació de les fotografies, que recomana siguin trameses en embalatges
adequats, però declina tota responsabilitat pels accidents fortuïts, o per les pèrdues que hi pugui haver en les trameses.
Les obres premiades quedaran en propietat de l’entitat que hagi donat el premi i/o de l’Ajuntament de Torres de Segre i els autors hauran d’aportar
còpia de l’arxiu digital o analògic. Les obres seleccionades formaran part de l’exposició abans esmentada. Les obres no premiades es podran recollir
per els seus propietaris a partir de l’1 d’Abril del 2009, transcorreguts 30 dies, les no retirades quedaran en propietat de l’Ajuntament, amb les
mateixes condicions que les seleccionades.

