
  Bases del

CONCURS   
DE FOTOGRAFIA 2019 

 

1- Tema: Bicicletes 

2- Requisits: ser major de 18 anys.  

3- Els originals es presentaran des de l’1 d’abril fins al 8 de maig, ambdós inclosos a qualsevol dels dos 

llocs següents: 

- Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) de l’Ajuntament de  Vinaròs, situada a la Plaça 

Jovellar, on caldrà emplenar una instància segons model  general que es facilitarà allí mateix. 

- Establiment “Foto estudi Alfonso” al c. Major, 34  de Vinaròs 

4- Característiques de les obres: Hauran de ser inèdites.  Cada persona participant presentarà un màxim 
de 3 fotografies, de les que haurà de ser-ne l’autor/a. Es presentaran  impreses en paper fotogràfic o 
paper d’impressió digital de 300gr.  El  format  mínim  de  les  fotografies  serà   20 x 30cm . Podran ser en 
color o en b/n i podran estar fetes amb càmera fotogràfica, telèfon mòbil o altres dispositius. No 
s’acceptaran fotografies  amb collage ni muntatges... 

5- Les fotografies presentades portaran un títol a la part de darrere. A banda es presentarà un sobre 

tancat amb el mateix títol en la part exterior. A l’interior del sobre constarà el nom, DNI, l’edat, l’adreça i 

el telèfon de l’autor /a. Cas de ser alumne/a d’algun curs del Consell Municipal d’FPA durant l’any 

2018/19, o membre de l’Associació d’Alumnes  haurà de fer-ho constar, per optar al premi específic. Els 

sobres s’obriran un cop fallat el Concurs 

6- El jurat es reunirà una vegada finalitzat el termini de presentació d’originals. Després es comunicarà 

telefònicament els treballs guanyadors als autors/es. L’entrega dels premis tindrà lloc  en l’activitat de 

final de curs del Consell Municipal d’FPA a l’Auditori Municipal.  

7-  El jurat estarà format  per  

- un membre de la Junta de l’Associació d’Alumnes  

- una persona vinculada al món de l’art visual 

- el professor de fotografia del Consell Municipal d’FPA 

- un alumne o exalumne del curs de fotografia 

- un professional de la fotografia 

Les persones que conformen el jurat no podran presentar fotografies al concurs. 

8-  Els criteris d’avaluació seran principalment creativitat, originalitat , i qualitat fotogràfica.  

Es podrà tindre en compte el títol que s’haurà posat a la part de darrere, com a suport a la fotografia.  

9-  El jurat pot declarar desert alguns dels premis , si ho estima oportú. 

10-  La decisió del jurat serà inapel·lable. 

11- Premis:  

 1r premi:  300 €   - 2n premi: 200 €   - 3r premi: 100 €  

 dos accèssits dotats en 75 € cadascun 

 premi a la millor fotografia d’autor/a local : 50 € 

 premi a la millor fotografia feta per algú que siga alumne/a del Consell Municipal d’FPA o 

membre de l’Associació d’Alumnes durant el curs 2018/19 : 50 € 

La mateixa persona no pot ser premiada amb més d’un premi.  Cas d’haver estar preescollit per a dos dels 

premis se li atorgarà el de major quantia econòmica . 

La no presentació de l’ interessat  en 7 dies a recollir el premi s’entendrà que renuncia a la compensació 

econòmica, aquesta renuncia  no donarà dret a qualsevol altra compensació.  

12- Els autors de les fotografies es responsabilitzen de qualsevol reclamació per part de tercers relativa a 

drets d’imatge o qualsevol altre derivat de la Llei de Propietat Intel·lectual. 

13- La participació en esta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases. L’entitat convocant es 

reserva el dret a decidir sobre qualsevol incidència en la interpretació de les bases. 

14- Totes les fotografies presentades s’exposaran al públic en el marc de l’exposició de treballs de final de 

curs del CMFPA. 

15- Les fotografies premiades es quedaran en propietat de l’entitat convocant. Els seus autors hauran de 

facilitar-les també en suport informàtic. Tant l’Associació com el Consell Municipal d’FPA podran utilitzar-

les per a cartells, publicitat, o altres finalitats. En tot cas aniran acompanyades del nom de l’autor/a. 

16- Una vegada acabada l’exposició de les fotografies,  els seus propietaris podran recollir-les a l’oficina 

del CMFPA (antic col·legi Sant Sebastià).                    
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