Concurs de Fotografia

Figueres Capital de la Sardana

Quin és l’objectiu del concurs?
El Casino Menestral Figuerenc convoca el concurs de fotografia “Figueres Capital de
la Sardana 2017”, l'any en què la ciutat ostenta aquesta distinció i celebra el 200
aniversari del naixement del compositor i músic figuerenc Pep Ventura.
L’objectiu del concurs és dinamitzar i promoure la sardana i les activitats com a
fenomen popular, social i cultural en qualsevol dels seus àmbits: festiu, estètic o
musical, així com fomentar la participació de la ciutadania.
La finalitat del concurs és, doncs, seleccionar les fotografies que millor reflecteixin
aquests aspectes i valors.

Qui pot participar-hi?
El concurs està obert a tothom.
Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys. En el cas dels menors
d’edat, segons l’article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, s’estableix
que “podrà procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys amb
autorització dels pares o tutors legals”.
No podran participar en el concurs aquelles persones que hagin participat directament
o indirectament en l’elaboració i el desenvolupament del concurs, així com els seus
familiars de primer grau.

Quines característiques han de tenir les fotografies?
Cada participant pot presentar un màxim d'1 fotografia que ha de ser obra de l'autor/a i
ha de tenir caràcter inèdit. Si a les fotografies hi apareixen persones identificables,
caldrà aportar el seu consentiment per escrit.
Estan expressament prohibides les imatges que siguin producte de fotomuntatges.
El jurat descartarà qualsevol fotografia que al seu entendre hagi estat sotmesa a
manipulacions tals com afegir, suprimir o desplaçar elements visuals de la imatge o
que no corresponguin a una captura directa en un espai i un temps simultanis. Es
permetran correccions d’ajustos tonals inclosos color i lluminositat.

Format i Tramesa
Les fotografies es poden presentar en dos formats diferents, digital i físic:
A) Digital
1. Correu electrònic
Caldrà enviar un correu electrònic a fotografia@casinomenestral.cat, amb la fotografia
en format .jpg, de dimensions 20 x 30 cm (equivalents a 2.048x1.536 píxels) i una
resolució de 300 dpi.
En el cos del missatge electrònic, hi haurà de constar el nom de l’autor/a i el títol del
treball.
Només s’acceptarà una fotografia per correu electrònic.
Caldrà adjuntar-hi també un arxiu en format .doc o pdf. amb el nom, adreça i DNI de
l’autor/a del treball.
2. Instagram
Caldrà publicar una fotografia a través de la xarxa social Instagram, utilitzant les
etiquetes: #Figueres #CapitalSardana2017 #200anysPepVentura, i indicant a la
mateixa publicació que es participa en el concurs. Per exemple:
Participo en el concurs de fotografia "Figueres Capital de la Sardana 2017
#Figueres #CapitalSardana2017 #200anysPepVentura
Atenció: el perfil del compte d'Instagram des d'on es publiqui la fotografia ha de ser
públic, no privat, és a dir, obert i visible per a tothom, per tal que la organització del
concurs pugui veure la fotografia

B) Físic
Caldrà presentar la fotografia en un suport de foam, de mesures 20 x 30 cm, juntament
amb el document de participació a l’adreça provisional del Casino Menestral
Figuerenc: Carrer Poeta Marquina, 2 – 17.600 (Figueres) Girona.

Dates de lliurament
El termini de presentació de fotografies finalitza:
•

Format digital: 11 de setembre de 2017.

•

Format físic: 17 de setembre de 2017.

No s’acceptaran fotografies a concurs fora de la data indicada.

Ús de les imatges i ús de les dades
1. Les imatges poden ser publicades a la les xarxes socials de l’Ajuntament de
Figueres, a la web del Casino Menestral Figuerenc i a la de La Comissió Capital de la
Sardana, Confederació Sardanista de Catalunya i l’Obra del Ballet Popular.
2. Les imatges guanyadores i finalistes podran ser utilitzades pel Casino Menestral
Figuerenc i l’Ajuntament de Figueres per a futures campanyes de promoció, citant
sempre el nom de l’autor.
3. En la resta de les fotos els drets són dels autors de les obres, i en el supòsit de
voler-ne fer us, s’haurà de comunicar a l’autor.
4. Les obres impreses no guanyadores es podran passar a recollir fins el 25 de febrer
de 2018. Les que no es recullin passaran a formar part del fitxer fotogràfic.
5. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de caràcter personal, s’informarà als participants d’aquest concurs que les seves
dades seran incloses en un fitxer de titularitat del Casino Menestral/Ajuntament de
Figueres, amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural. Així mateix,
s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació.

Premis i Jurat
Una comissió de selecció formada per professionals del sector de la fotografia de la
ciutat, membres d’agrupacions sardanístiques, de la Confederació Sardanista de
Catalunya, de l’Obra del Ballet Popular, de l’Ajuntament de Figueres i del Casino
Menestral Figuerenc.
Es farà una selecció d’un màxim de 30 propostes finalistes.
Els seleccionats com a finalistes rebran una comunicació via e-mail, convocant-los al
lliurament de premis.
La Comissió podrà declarar desert el concurs.
Les millors imatges seran escollides segons el criteri del jurat. El fet de presentar-se al
concurs implica l’acceptació de tots i cadascun dels apartats d’aquest reglament.
La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret a modificar la seva decisió si el
guanyador/a no contacta amb l’organització 36 hores després de la seva comunicació.
En aquest cas, es seleccionarà com a guanyadora la següent imatge amb més nombre
de vots pel jurat.

Categoria de premis:
a. Millor Fotografia Original 150€ i trofeu
b. Millor Imatge de Colla 150€ i trofeu
c. Millor Imatge de Sardana 150€ i trofeu

El jurat, en la seva deliberació, valorarà la representativitat de la Sardana, l’originalitat
de la fotografia, l’estètica i la qualitat de la imatge.
Les persones guanyadores podran renunciar al premi.

Difusió de les fotografies
Les fotografies premiades s’exposaran en un dels espais expositius de la ciutat,
sempre indicant el nom dels seus autors.
El Casino Menestral Figuerenc es reserva el dret en exclusiva de la utilització de les
fotografies premiades, que els autors no podran destinar a cap altre ús.
La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
caràcter personal, us informem que les dades dels guanyadors no s'incorporaran a cap
fitxer del Casino Menestral Figuerenc.

