AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
Plaça de la Vila 1
12526 La Vilavella
964677448 info@lavilavella.com

XXXII CONCURS DE FOTOGRAFIA
“ENRIQUE ESCRIG”
“ SANT SEBASTIÀ 2017”
BASES
1.-Podran participar tots els fotògrafs, professionals o amateurs,
residents en territori nacional.
2.-Les fotografies hauran de ser inèdites en este concurs i no haver
estat premiades en altres concursos d'àmbit provincial o nacional.
3.-Cada concursant podrà presentar un màxim de tres fotografies
individuals ( tres sèries en el apartat a ) en cada un dels apartats següents:
a) SÈRIE FOTOGRÀFICA. Consta de tres fotos relacionades

entre elles i que formen una sèrie conceptual.
b) TEMA LLIURE. Paper color, blanc i negre, o ambdós.
c) TEMA LA VILAVELLA. Paper color, blanc i negre o ambdós.
d) TEMA ESPECIAL. Sols autores naturals o residents en La

Vilavella.
e) RALLI FOTOGRÀFIC. Durant les festes de Sant Sebastià, es

durà a terme un ralli que consistirà en anar fent fotos durant
totes les festes de Sant Sebastià entregant-se un premi per
aquest treball.
f) XIQUET@S. Menors de 18 anys. Paper color, blanc i negre, o

ambdós.
4.-La fotografia haurà de tenir unes dimensions mínimes de 18x24 cm.
o superfície equivalent amb distinta proporció, muntada sobre cartolina rígida
o paspartú 40 X 50; es presentarà sense firma o senyal que permeta la
identificació del seu autor. Quedaran excloses les imatges que continguen
temes taurins.
5.-Darrere de cada obra, deurà figurar el TEMA al que pertany A,B,C,D
o E) i el TÍTOL de la mateixa. A la part de fora d'un sol sobre tancat, constaran
els títols de totes les obres amb les que participa i les dades identificatives de
l'autor en el seu interior (en cas de l'apartat dels menors haurà de constar la
data de naixement).
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6.-Las fotografies podran entregar-se personalment a l'Ajuntament de
La Vilavella, o mitjançant enviament postal, fins les 15 hores del dia 9 de
Gener de 2017 a la següent adreça:
Ajuntament de La Vilavella
Plaça de la Vila, 1
12526 LA VILAVELLA (Castelló)
7.-El jurat, nomenat per l'Ajuntament de La Vilavella, estarà compost
por cinc membres de formació qualificada, amb facultat per a resoldre les
incidències que pogueren produir-se.
8.-L'Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes que,
fortuïtament, pogueren sofrir les obres.
9.-Les fotos guanyadores quedaran en propietat de l'Ajuntament, que
es reserva el dret a publicar-les, citant sempre el nom del seu autor. Les fotos
guanyadores s'hauran de presentar en format digital (JPEG, qualitat màxima);
a 300 p.p. de resolució i mida d’original com a mínim, mitjançant CD o email
(info@lavilavella.com).
10.-Les fotografies no premiades, podran retirar-se a l'Ajuntament de
La Vilavella a partir del dia 1 de Febrer. Excepte les del Ralli que es podran
recollir després de l'entrega del premi
11.-La participació suposa l'acceptació de les presents bases.

PREMIS
TEMA LLIURE

Primer premi de 250 €

TEMA LA VILAVELLA

Primer premi de 200 €

TEMA ESPECIAL

Primer premi de 150 €

SÈRIE FOTOGRÀFICA

Primer premi de 350€

RALLI SANT SEBASTIÀ

Primer premi de 100€

XIQUET@S

Primer premi de 100€

-Els premis mai podran declarar-se deserts.
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-Cada participant sols podrà obtenir un premi.

INAUGURACIÓ: el 13 de Gener a las 19:00 hores.
EXPOSICIÓ: Del 13 al 29 de Gener de 2017.
LLOC: Casa de la Cultura «Manuel Vicent».
ENTREGA DE PREMIS: El dia 21 de Gener a las 18:00 h. en el Saló d'Actes
de la Casa de la Cultura “Manuel Vicent”. Excepte el premi del RALLI que
s'entregarà el dia 23 d'abril, durant la Setmana de la Cultura i les Lletres.
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