5È CONCURS FOTOGRÀFIC,
FIGUERES, 1 DE MAIG DE 2019
1. El concurs fotogràfic està obert a tothom, la inscripció es gratuïta.
2. Cada participant pot presentar un màxim de 2 fotografies però només podrà rebre un premi.
Les fotografies presentades hauran de ser inèdites i hauran d'haver estar fetes durant la
jornada festiva de la Santa Creu a Figueres, l'1 de maig de 2.019, a qualsevol de les activitats
programades per aquest dia. És imprescindible mostrar la data i hora, les dades EXIF a cada
fotografia.
3. Cal emplenar el formulari d’inscripció que es troba a continuació i fer-ho arribar al correu
electrònic: info@casinomenestral.cat amb el tema “concurs foto, seguit del 1r cognom” .
També es poden enviar impreses adjuntant el full d’inscripció a l’adreça de la seu
provisional:
Casino Menestral Figuerenc
C/ Poeta Marquina, 2 – 17.600 Figueres
4. Les fotografies poden ser en color i/o en blanc i negre, i es presentaran en format JPG a
2048 x 1536 p. resolució de 3mp. La mida de la fotografia de 20x30 cm.
5. No s'admetrà l'alteració digital de les fotografies, excepte ajustos bàsics amb relació a la
lluminositat, contrast i saturació en color, nitidesa o equilibri de blancs. En cas de dubte,
l'organització podrà demanar l'arxiu original de les No s'admetran fotografies que incloguin
text, ni tampoc collages, clonatges ni muntatges.
6. Els participants s'han de declarar autors de les fotografies, ells mateixos són responsables
directes de les reclamacions que es puguin donar per drets d'imatge i d'autor.
7. Els drets d'autor de les fotografies premiades continuaran sent del fotògraf.
8. El període de presentació de les fotografies serà del 1 al 11 de maig de 2019.
9. El jurat estarà format per reconeguts professionals dels camp de la fotografia. El jurat
valorarà especialment la fidelitat de la fotografia, la originalitat i la creativitat.
10. Les fotografies finalistes podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells, reportatges, dossiers
de premsa, etc., sempre citant l'autor.
11. Es concediran tres trofeus
Primer
100’00 €
Segon
75’00 €
Tercer
25’00 €
12. El veredicte i lliurament del premis tindrà lloc el divendres 28 de juny de 2019 a les 19h de la
tarda a la sala d’exposicions de la seu del Casino Menestral Figuerenc.
13. Les fotografies premiades i finalistes seran motiu d’una exposició.
14. Qualsevol dubte que aparegui durant el desenvolupament del concurs es resoldrà a través de
l'adreça electrònica info@casinomenestral.cat, sempre indicant com a assumpte: concurs
fotografia.
15. D'acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides però no
s’incorporaran a cap fitxer.
16. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i qualsevol cas
no previst per aquestes bases serà resolt per l’Organització.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
5È CONCURS DE FOTOGRAFIA 1 DE MAIG 2.019

Nom i cognoms

Fotografia 1:
Títol
Fotografia 2:
Títol
Població

CP.

Tel

e-mail

Web/ Xarxa social

*D'acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades
personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer del Casino Menestral Figuerenc. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició podeu enviar un correu electrònic a info@casinomenestral.cat

A ................, ........... de maig de 2019

