XXX CONCURS DE FOTOGRAFIA PER IL·LUSTRAR EL PROGRAMA DE
FESTES DE SANT BARTOMEU 2017
Bases
1. Poden participar en el concurs totes les persones interessades, de forma
individual. És requisit indispensable que les obres siguin originals i inèdites.
2. Les obres es poden presentar en color i en blanc i negre.
3. Es concedeix un únic premi de 360 € a l'obra guanyadora. No obstant això, el
jurat pot declarar-lo desert.
4. La fotografia premiada quedarà en propietat de l'Ajuntament de Ferreries, que
en tindrà tots els drets.
5. L'Ajuntament podrà organitzar una exposició amb totes les obres presentades.
El lloc i la data es comunicaran oportunament.
6. Els components del jurat qualificador seran nomenats per l'Ajuntament de
Ferreries. Amb prou antelació se'n donarà a conèixer la composició i el seu
veredicte, que serà inapel·lable.
7. El termini d'admissió d'obres finalitza el 7 d'abril de 2017. Les obres, que s'han
de lliurar a les oficines municipals en horari laboral, s'han de presentar en un
sobre tancat on ha de figurar la inscripció «XXX Concurs de Fotografia Festes
Sant Bartomeu 2017». A més, s'hi ha d'incloure un altre sobre amb les dades
personals de l'autor: nom, cognoms, adreça i telèfon.
8. Normes que han de complir les obres:
a) Format de 20 x 30 cm, presentat sobre fons de cartolina amb un marge de 5
cm.
b) El tema de la fotografia ha d'estar relacionat amb algun aspecte de les festes
de Sant Bartomeu o del poble de Ferreries.
c) Les obres s'han de presentar sense signar.
9. L'Ajuntament, tot i que tindrà cura de les obres, no es fa responsable dels
danys que es puguin produir des que es lliurin fins que es tornin.
10. El veredicte del premi tindrà lloc en un dels actes de la Primavera Cultural.
11. Els treballs no premiats es podran retirar a les oficines municipals, en horari
laboral, i una volta finalitzada la Primavera Cultural.
12. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d'aquestes
bases. L'Ajuntament està facultat per resoldre qualsevol qüestió que no estigui
prevista a les bases.
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