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BASES XXXVIII

1 Participants.Qualsevol fotògraf del país.

2 Tema. Canals i annexes (Aiacor i Torre
Cerda) (paisatges, costums, monuments,
festes populars, etc.).
3 Obres. Un màxim de 5 per autor, no
premiades en anteriors concursos locals.
4 Tècnica. Color.
5 Format. Imatge fotogràfica lliure,
emmarcada lliurement en cartolina rígida
o paspartout de 40 x 50 cm.
6 Identificació. Al dors de les fotografies
figurarà el següent:
- Nom i cognoms de l'autor.
- Domicili.
- Telèfon. Correu electronic.
- Títol de cada fotografia, especificant el
lloc i data (a ser possible) de realització de
la mateixa.
- Agrupació Fotogràfica a a la qual pertany.

7 Enviaments.S'entregaran personalment en
l'Ajuntament de Canals, Negociat de Fira i
Festes; i la Casa de Cultura Ca Don Jose,
departament Biblioteca.
També, es remetran a A.F.C.A., apartat de
correus 98, de Canals.
8 Drets. Cap.

9 Les fotografíes que es presenten, donat
l’interes documental que tenen per a l’Arxiu
Municipal de Canals, deuran reflexar la realitat.
Aquestes fotografíes no es podrán modificar.
Estan expressament prohibides les imatges que
siguen producte de fotomuntatges.

CONCURS de FOTOGRAFIA

Regidoria de Cultura, actuarà la persona que es
designe a este efecte.

12 Veredicte. Serà públic i tindrà lloc a la Casa de
Cultura Ca Don Jose, el 12 de setembre del
2020, a les 19 hores.
13 Premis. S'atorgaran els següents premis:
Primer: 110 €
Segon: 100 €
Tercer: 90 €
Quart: 70 €

10 Data d'admissió. Fins a les 20 hores del 8
de setembre del 2020.

14 Exposició. Se celebrarà a la Sala d’Exposicions
en la Casa de Cultura Ca Don Jose del 17 al 30
de setembre del 2020.

11 Jurat. Estarà format per tres personalitats dins
d'este art. La seua decisió serà inapel·lable. Està
facultat per a excluir qualsevol obra que no
s’ajuste a les presents normes. En qualitat de
president d'Honor i representant de la

15 Entrega de premis. L'entrega de premis es
realitzarà durant la inauguració de l'exposició
en la Sala Exposicions, Casa de Cultura Ca Don
Jose

16 Obres premiades. Quedaran en propietat de
l'entitat patrocinadora, que es reserva el dret
de reproduir-les, mencionant el nom de
l'autor.
17 Devolució. Les obres rebudes per correu o
mensajería es tornaran per correu ordinari, en
el mateix embalatge que es van rebre, a càrrec
de l’organització. Les fotografíes entregades a
mà podrán recollir-se en a la Casa de Cultura
Ca Don Jose. Totes les fotografíes estarán
disponibles a partir dels 30 dies següents a la
clausura de l'exposició.
18 L'organització pressuposa que el fotògraf té
l'autorització i/o permís de les persones que
apareixen en els treballs presentats, recaient
sobre l'autor tota responsabilitat relacionada
amb el dret a la intimitat. Els concursants
garanteixen que les fotografies que envien per
a la participació en el concurs són de la seva
autoria.

19 Observacions. Qualsevol premi podrà
declarar-se desert a juí del Jurat i no podrà
recaure més d'un premi en un mateix concursant. L'organització posarà la màxima cura en
la manipulació i conservació de les obres, no
responsabilitzant-se del possible deteriorament o pèrdua de les mateixes. La participació en el concurs implica l'acceptació de totes
i cadascuna de les bases. L'organització
queda facultada per resoldre qualsevol
contingència no prevista en les bases.
20 Informació del concurs en www.afcanals.es
Notes. El present concurs està organitzat
per la "Associació Fotogràfica Canalina
d'Aficionats" i patrocinat per l'Àrea de Cultura
de l'Ajuntament de Canals. Tots els
participants rebran el Magazim Fotogràfic i
informació del lliurament i als guanyadors li'ls
comunicarà el mateix per telèfon o per
correu electrònic.

En el cas de resultar guanyadors, amb
l'acceptació
d'aquestes
bases,
els
participants autoritzen expressament als
organitzadors i patrocinadors, la captació,
reproducció o publicació per fotografia, film
o qualsevol altre procediment, de la seva
imatge, així com la utilització del seu nom i
veu, per a fins publicitaris, comercials o de
naturalesa anàloga en relació amb el present
concurs, podent ser comunicats públicament en qualsevol mitjà, inclòs internet,
xarxes socials o pàgines web, sense limitació
geogràfica o temporal ni contraprestació
econòmica.
Les fotografies que participen
concurs podran ser publicades i
web www.afcanals.es
emmagatzemades en ella
indefinida.
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difoses a la
i quedar
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