I Concurs de Fotografia – 20è Aniversari - L’INDEPENDENT DE GRÀCIA

Reunida la junta de l’Associació Cultural de l’Independent de Gràcia s’acorda convocar un concurs de
Fotografia segons les següents bases.
1. Participants
Podran participar fotògrafs/es, tant professionals com aficionats/des, majors d'edat, de qualsevol
nacionalitat, a excepció dels membres del Jurat.
2. Temàtica
Les imatges hauran de d’abordar o reflectir el següent tema:
Com s’obre camí la vida quotidiana a Gràcia en “la nova normalitat”
Les fotografies hauran d’haver estat preses al districte de Gràcia.
3. Categories i format
Es plantegen dues categories per al concurs:
I.

Categoria professional: Les fotografies s’enviaran en format digital JPG, el pes de l’arxiu
serà d’entre 4 i 10 Mb (mínim 1920 píxels) i tindran una resolució de 300 ppp. Podràn
realitzar-se des de qualsevol dispositiu.

II.

Categoria popular: Les fotografies s’hauran d’haver realitzat des d’un dispositiu mòbil i
s’enviaran també en format JPG. El pes de l’arxiu i la resolució dependran del dispositiu
mòbil i no caldrà modificar-los.

Les persones participants podran presentar un total de 3 fotografies a cadascuna de les categories.
Les fotografies que no compleixin els requisits esmentats quedaran excloses del concurs.
4. Instruccions d’enviament
Les fotografies s’enviaran en
dinamització@independent.cat.
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L’assumpte del correu serà: Categoria (Professional/Popular) + Nom i Cognoms de l’autor/a
La fotografia haurà de figurar com a arxiu adjunt al correu.
Al cos del correu haurà de constar:
 Títol de l’obra
 Lloc on va ser presa (zona o carrer)
 Breu descripció (màxim 50 paraules)
 Nom complet autor/a
 Número de telèfon
 Adreça electrònica
5. Premis
I.

Categoria Professional:

correu:

II.





1r Premi: 200€
2n Premi: 100€
3r Premi: Val per material fotogràfic





Categoria Popular
1r Premi: Lot de material fotogràfic
2n Premi: Lot de material fotogràfic
3r Premi: Lot de material fotogràfic

Les fotografies finalistes d’ambdues categories s’exposaran en un espai i condicions a determinar,
segons l’evolució de les mesures d’aïllament.
6. Recepció de fotografies
El termini d’admissió de fotografies comença el 15 d’agost de 2020 i finalitza el 30 de setembre a les
24:00h.
7. Procés de selecció de guanyadors o guanyadores
El Jurat, format per fotògrafs professionals o amateurs i membres de la redacció o la Junta de
l’Independent. Es reuniran un cop finalitzat el termini d’admissió d’obres es reunirà el jurat per a
escollir les obres guanyadores.
Un cop presa la decisió el Jurat es posarà en contacte amb les persones guanyadores per a informarles del resultat.
La decisió del Jurat serà inapel·lable i els premis es podran declarar deserts.
9. Drets de reproducció, drets a la pròpia imatge i codis de conducta d’imatges
Els autors i autores de les obres premiades i seleccionades, en acceptar les bases del concurs,
autoritzen a l’Associació Cultural l’Independent de Gràcia a reproduir aquestes fotografies en tots els
mitjans de comunicació i suports que es determini per a la pròpia difusió del premi i/o la publicació.
Les imatges sempre s'utilitzaran incloent el nom de l'autor o autora de les mateixes. Les persones
participants es responsabilitzen del compliment de les disposicions legals vigents en matèria de
propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge declarant responsablement que la difusió o
reproducció de l'obra en tots els mitjans de comunicació i suports que es determini no lesionarà o
perjudicarà cap dret del concursant ni de tercers.
Així mateix, els participants atendran els codis de conducta d'imatges, de manera que les imatges
presentades:
o

o

o

No vulnerin els drets fonamentals i les llibertats públiques, no indueixin, incitin o promoguin
actuacions delictives, denigrants, violentes o, en general, contràries a la llei , a la moral i els
bons costums generalment acceptats
No estiguin protegides per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a
tercers, sense que el participant hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització
necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar
No siguin contràries al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de
les persones, de qualsevol manera que menyscabi el crèdit de l’Associació Cultural
l’Independent de Gràcia.

10. Modificacions i acceptació de les bases L’Associació Cultural l’Independent de Gràcia es reserva
el dret a fer modificacions en el calendari previst, sempre que aquestes contribueixin a un major èxit
d'aquest certamen. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases del mateix.

