7è concurs de fotografia Can Genís: Posem-nos el condó

b) Destinataris
Poden participar-hi totes les persones de 14 a 35 anys que ho desitgin, sempre
que els seus treballs s’ajustin a les bases.
c) Premis
Els premis consistiran en vals bescanviables en establiments de fotografia,
llibreries, esports i informàtica de Palafrugell, per valor de:
1r premi: 300 €
2n premi: 150 €
3r premi: 50 €
La resta de participants obtindran un lot de productes.
Cada concursant només podrà aspirar a un sol premi.
El termini per bescanviar els vals als establiments, per part dels guanyadors,
serà fins al 31 de març de 2019.
e) Criteris de valoració
Les fotografies presentades seran avaluades segons l’adequació a la temàtica,
la qualitat artística i les que mostrin millor la importància del sexe segur.
El jurat estarà format per dos experts en fotografia, dos representants de
l’Ajuntament de Palafrugell i un professional de l’àmbit sanitari.
El veredicte serà inapel·lable i es farà públic el 25 de gener de 2019 coincidint
amb la inauguració de l’exposició.
El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis.
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol cas no previst per aquestes bases serà resolt per l’organització.
Pel sol fet de participar en aquest concurs els autors reconeixen ésser
posseïdors del copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els
drets d’autor i els drets d’imatge de les persones que puguin sortir retratades.
Així mateix, l’organització s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de
l’obra.
L’Ajuntament es reserva el dret d’utilitzar les fotografies guanyadores en les
seves publicacions
Temàtica: les imatges hauran de plasmar la importància del sexe segur.
Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies originals i inèdites o
no haver estat mai guanyadores de cap altre concurs, i no poden haver estat
publicades ni exposades en cap mitjà abans del concurs. S’admetrà qualsevol
tècnica fotogràfica.
g) Termini i forma de presentació de sol·licituds
El termini de presentació s’acabarà el 21 de desembre de 2018 a les 23.59 h.
S’han d’enviar les fotografies a l’adreça electrònica: cangenis@palafrugell.cat.
També s’admetran les fotografies enviades per WeTransfer.
 El format admès és el jpg.
 El nom del document ha de ser el títol de la fotografia.
 Les fotografies han medir 35 cm pel costat més llarg i una resolució
mínima de 240 ppp en previsió de la seva publicació en suport
imprès.
A la cara de la imatge no s’hi podrà afegir cap símbol que pugui identificar a
l’autor, com signatures, nom, títol, etc.
Molt important: s’haurà d’indicar en el correu les dades de la persona
participant (nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte i DNI), adjuntar una

còpia del DNI. Cal assegurar-se de rebre la confirmació de recepció de les
fotografies per part de l’organització a través del correu electrònic.
l) Termini de resolució i notificació
Les persones guanyadores seran informades per telèfon o correu electrònic
dies abans del lliurament de premis que es farà en un acte públic a Can Genís
el 25 de gener de 2018.
L’acta del veredicte s’enviarà per correu electrònic a tots els participants.

