CONCURS DE FOTOGRAFIA “MARXA DELS CASTELLS 2019”
BASES
1. TEMA
Les fotografies presentades hauran d’estar relacionades
directament amb la Marxa dels Castells corresponent a
l’edició de l’any 2018. Han d’incloure elements que així ho
identifiquin.
2. PARTICIPACIÓ
El concurs és obert a qualsevol persona inscrita a la Marxa
2019
Els participants han de ser els autors de les fotografies
presentades al seu nom.
3. NUMERO DE FOTOGRAFIES
Cada participant podrà presentar un màxim de 2
fotografies, que han d’haver estat preses el dia de la Marxa
del Castells 2019 (10 de març 2019).
4. FORMAT i TÈCNICA
Les fotografies hauran de presentar-se en arxiu digital i format .jpg amb una mida mínima de
1000 píxels al costat més petit. L’arxiu ha de tenir un tamany entre 3 Mb i 6 Mb.
No és permesa la manipulació digital de les imatges ni el muntatge fotogràfic, únicament
s’acceptaran ajustos bàsics que afectin a la lluminositat, contrast, saturació de color, nitidesa
o equilibri de blancs.
Són permesos els enquadraments de l’arxiu original.
No s’admetran fotografies que mostrin la data o qualsevol tipus d’inscripció sobreposada.
Les obres no han d’haver estat premiades en un altre certament fotogràfic.
5. IDENTIFICACIÓ
Cada fotografia s’identificarà amb el DNI d’inscripció a la Marxa de la persona que ha
realitzat la foto, i un títol.
6. PRESENTACIÓ
Les fotografies es podran presentar des del dia 11 de març fins al 23 de març de 2019, i
s’hauran de trametre obligatòriament mitjançant l’espai que trobareu a la web de la Marxa
dels Castells: http://www.marxadelscastells.com
7. JURAT
El jurat serà designat per la comissió organitzadora i estarà format per cinc persones
vinculades al món de la fotografia.
El jurat rebutjarà qualsevol obra que, segons el seu criteri, no s’ajusti estrictament a
l’establert en aquestes bases. També tindrà la facultat d’interpretar les bases, si s’escau. El
seu veredicte serà inapel·lable.
8. PREMIS
Cada participant pot obtenir solament un premi. S’estableixen quatre premis:
Primer premi :
Un cap de setmana per a dues persones en un allotjament de turisme rural de la
Segarra (allotjament, esmorzar i sopar).

Segon i tercer premis :
Un cap de setmana per a dues persones en un allotjament de turisme rural de la
Segarra (allotjament i esmorzar).
Premi per votació dels inscrits a la Marxa:
Un cap de setmana per a dues persones en un allotjament de turisme rural de la
Segarra (allotjament i esmorzar).
Durant els dies 24/març al 3/abril de 2019 totes les fotografies presentades restaran
publicades a www.marxadelscastells.com. Les persones inscrites a la Marxa dels Castells 2019
podran votar a través de la pròpia web. S’atorgarà el premi a la fotografia més votada, que no
coincideixi amb cap dels premis del jurat. Es publicarà una llista de les 25 fotografies més
votades.
9. VEREDICTE
El veredicte del jurat es publicarà no més tard del dia 14 d’abril 2019
L’organització comunicarà el veredicte als guanyadors, als mitjans de comunicació locals i es
publicarà a la web de la Marxa dels Castells .
10. AUTORIA I EXPOSICIÓ
Les fotografies presentades podran ser publicades lliurement, a la web de la Marxa dels
Castells, per a la seva difusió i promoció.
Les fotografies premiades podran ser utilitzades lliurement per l’organització de la Marxa
dels Castells, i podran ser exposades i/o reproduïdes a través de qualsevol mitjà.
En ambdós casos, així ho autoritzen expressament els seus autors.
Sempre s’indicarà el nom de l’autor.
Si en la fotografia presentada apareixen persones identificables, el participant haurà d’estar
en possessió, per escrit, de la corresponent autorització de la persona que apareix a la
fotografia, per tal que l’obra es pugui exposar en públic.
11.ORGANITZACIÓ
L’organització de la Marxa dels Castells tractarà amb la màxima cura les obres rebudes,
declinant tota responsabilitat per pèrdua de les mateixes.
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases per part dels
concursants.

Calendari
•
•
•
•
•

Marxa dels Castells i presa de fotografies: 10 de març 2019
Tramesa de fotografies: 13 de març al 23 de març de 2019
Exposició de fotografies a la web i votació: 24/març al 3/abril de 2019
Publicació dels guanyadors: 14 d’abril 2019
Lliurament dels premis: a partir del 15 d’abril de 2019

La Segarra, a 1 de gener del 2019

