Bases: II Marató Fotogràfica
Ferreries Ciutat Educadora
5. Exposició pública de les obres finalistes i
1. Participants
publicació del veredicte
1.1. Hi podran concórrer totes les persones
5.1.
Els organitzadors muntarà una exposició
naturals o jurídiques que ho desitgin, sense
pública amb les obres presentades. L’exdistinció de nacionalitat o lloc de residència.
posició tindrà lloc el dia 28 de novembre, al
1.2. Hi Haura dues categories; menors de 15 anys
matí, a plaça Espanya..
i majors de 15.
5.2. El veredicte es donarà a conèixer en el
2. Característiques de les obres presentades
transcurs de l’acte inaugural de l’exposició, en
2.1. Cada concursant podrà presentar un
el qual també es lliuraràn els premis.
màxim de 5 fotografies en color o blanc i
negre.
6. Dotació dels premis
2.2. Les fotografies han de ser inèdites.
6.1. Premis menors de 15 anys
2.3. La temàtica única serà dedicada a l’activitat
1r premi: 45€ per a material escolar o
Ferreries Ciutat educadora (cultural, esports,
material fotogràfic.
educació, gastronomia, etc) Les fotografies
2 n premi:25€ per a material escolar o
s’han de realitzar dins les dades del 16 fins al
material fotogràfic.
22 de novembre.
6.2. Premis majors de 15 anys
2.4. L’autor de les fotografies té plena llibertat per
1r premi: 70€ per a material escolar o
emprar la tècnica fotogràfica que estimi
material fotogràfic.
pertinent. Sempre que es respectin les
2 n premi 40€ per a material escolar o
normes de presentació de l’apartat 3.
material fotogràfic.
2.4. L'autor/a pot emprar mòbil, o càmera digital
Els premis es poden escollir en els
per fer les fotografies.
establiments de llibreria o fotografia del
municipi.
3. Presentació de les obres
3.1. Les fotografies estaran en format jpg i a la 7. Obra premiada
màxima resolució que permeti la càmera o 7.1. Les obres premiades quedaran en propimòbil utilitzat.
etat dels organitzadors, el que es reserva
3.2. Les obres hauran ser remeses com a
tots els drets de reproducció i exposició
màxim dia 22 de novembre.
sobre elles.
Al email: fllumferreries@gmail.com Indicant
8. Acceptació
"II Marató Ferreries Ciutat Educadora" A
8.1. L’organització podrà fer ús de les fotomés, s’hi ha d’incloure un arxiu de text amb
grafies guanyadores per promocionar
el nom i cognoms, telèfon i correu electrònic
aquest concurs, i en activitats com a pude l’autor/a.
blicacions, tríptics, exposicions, contin- gut
4. Desenvolupament del concurs
web, etc. En qualsevol cas, els drets d’autor
4.1. Es formarà un jurat competent que efec- tuarà
de les fotografies seguiran sent del fotògraf.
la selecció i qualificació de les obres 8.2. Qualsevol circumstància no prevista en
presentades, sent el seu
veredicte
aquestes bases, podrà ser resolta per la
inapel·lable.
comissió organitzadora.
8.3. La participació en aquest concurs suposa
l’acceptació íntegra de les seves bases.
8.4. L’organització es queda el dret per a resoldre qualsevol qüestió imprevista.
Hi col·labora:

Organitza: Ajuntament de Ferreries i Casal Joves

