9s PREMIS DE CULTURA DEL PERELLÓ
9è PREMI DE FOTOGRAFIA
ANTONIO GONZALVO
L’Ajuntament del Perelló convoca el 9è premi de fotografia Antoni Gonzalvo, amb les següents bases:
1-PARTICIPANTS
Hi pot participar qualsevol persona, tant professional com afeccionada, a excepció dels membres
del jurat i de la comissió organitzadora. Les fotografies han de ser inèdites i no han d’haver estat
guardonades en altres concursos, ni presentades en altres premis pendents d’adjudicació.
2-OBJECTE
L’objectiu de la convocatòria és establir un premi anual de fotografia i s’acorda donar-li el nom
d’Antoni Gonzalvo, en record del fotògraf local perellonenc.
3-TEMÀTICA
La temàtica d’aquesta convocatòria és oberta, però sobre temàtica del Perelló.
Qualsevol fotografia sobre paisatge, fons, monument, acte, podrà participar en aquest premi.
Per tant, cal un paisatge o esdeveniment del Perelló, de l’any en curs.
4-TERMINI
El termini de presentació de les fotografies finalitza el dia 16 de novembre de 2018 a les 13.00 hores.
Les obres s’han de presentar personalment a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament del Perelló (9è Premi
Fotogràfic - Antoni Gonzalvo), C. Lluís Companys, 2, 43519 EL PERELLÓ, o bé amb un enviament
per correu postal certificat, a l’adreça detallada.
5-FORMAT I PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES
Les fotografies s’han de presentar en format digital (enregistrat amb un CD), així com la imatge amb
una dimensió de 30x40 cm (tant amb disposició horitzontal com vertical). Pot ser amb color o blanc i
negre.
Cada autor podrà presentar un màxim de 2 fotografies. Cada fotografia ha de portar un títol escrit al
dors i ha d’anar acompanyada d’un sobre tancat amb el mateix títol. Al seu interior hi constaran
les següents dades: nom i cognoms, data de naixement, núm. DNI, domicili, telèfon i adreça de
correu electrònic.
6-PREMIS
S’estableixen els següents premis : 1r premi : 300 €, 2n premi : 200 €, 3r premi : 100 €
7-JURAT
El jurat del concurs estarà format per membres vinculats amb la fotografia i professionals d’aquesta
disciplina. L’organització podrà incloure com a jurat, aquelles persones que consideri oportunes.
8-VEREDICTE
La decisió del jurat és inapel·lable. L’organització queda facultada per resoldre qualsevol incidència no
prevista en aquestes bases. Els premis poden quedar deserts. NO Pot recaure més d’un premi de la
mateixa convocatòria, sobre una mateixa persona. El veredicte es farà públic el dia de l’entrega dels
premis, que serà el dia 23 de novembre de 2018 i es comunicarà amb antel·lació suficient, als premiats.
Els membres del jurat es reserven el dret d’interpretar aquestes bases i en cas de dubte, se’ls faculta
per decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.
9-DRETS D’AUTOR
Els drets de propietat intel•lectual de les fotografies són exclusivament dels seus autors/es. Els participants autoritzen a l’Ajuntament del Perelló per a difondre les fotografies presentades a través
d’internet, mitjans de comunicació o qualsevol altre mitjà sempre que es faci esment de l’autor/a.
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases. Les obres no premiades,
podran passar a recollir-se passats 2 mesos de l’entrega dels premis. Les obres guanyadores i les
finalistes, seran mostrades en una exposició col·lectiva .
Qualsevol consulta sobre algun dels temes del concurs, podeu fer-la a:
Àrea de Cultura. Ajuntament del Perelló
C. Lluís Companys,2
43519 EL PERELLÓ
www.elperello.cat
Telèfon 977 491021 pallares@elperello.cat

