CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL CENTENARI DE L’ORFEÓ BADALONÍ,
L’ATENEU
L’Orfeó Badaloní, l’Ateneu, la Penya Fotogràfica de Badalona i l’Associació
Alumni Maristes Baetulo, convoquen el I Concurs del centenari de l’Orfeó
Badaloní, d’acord amb les següents
BASES
TEMA
Badalona: cultura, societat i esport.
TÈCNICA
Tant el procés de la captura de la imatge com el seu tractament posterior son
lliures, per bé que totes les parts de la fotografia han d’ésser preses per
l’autor, encara que es tracti d’un muntatge.
OBRES
S’admeten un màxim de 3 obres per concursant.
DRETS DE PARTICIPACIÓ
Totalment gratuïts.
FORMAT I PRESENTACIÓ
Les obres hauran de ser presentades en format digital, a 300 ppp i el costat
més llarg no podrà excedir els 20 cm.
IDENTIFICACIÓ
Juntament amb les fotografies presentades s’acompanyarà una plica en la
que hi figurarà:
●
●
●
●
●
●

Nom de l’autor
Codi postal
Telèfon
Correu electrònic
Títol de cada obra
Número de soci de la Federació Catalana de Fotografia (pels socis de
la FCF)

TRAMESES
Les fotografies i la plica hauran de ser trameses a la següent adreça
electrònica: concursfotografic@orfeobadaloni.cat

JURAT
Estarà format per tres persones de reconeguda solvència en el món de la
fotografia de concurs. Hi haurà un membre de cadascuna de les entitats
organitzadores.
PREMIS
●
●
●
●

1r premi: 200€
2n premi: 150€
3r premi: 100€
Premi popular: 100€

PREMI POPULAR
Serà escollit pel públic que vingui a veure l’exposició a través de formularis
on s’escollirà la millor fotografia. També es podrà fer a través d’un formulari
en línia que es trobarà a la pàgina web de l’exposició virtual. Restaran
excloses les fotografies anteriorment premiades pel jurat.
CALENDARI
● Inici del concurs-lliurament: juny 2021
● Data límit de lliurament: 31 d’agost
● Veredicte: 15 de setembre
● Exposició: 1 d’octubre- 31 d’octubre (Al Refugi, Pl. De la Vila, s/n.
08911, Badalona)
● Lliurament de premis: 30 d’octubre
EXPOSICIÓ
Les 45 millors fotos escollides pel jurat formaran part de l’exposició que es
farà al Refugi de l’1 al 31 d’octubre de 2021.
ELS PARTICIPANTS GARANTEIXEN
Són els propietaris de les obres presentades.
Estan en possessió de la propietat intel·lectual de les imatges i posseeixen
l'autorització de les persones que poguessin aparèixer en elles.
Els autors han de, si així se'ls demana, presentar una autorització signada de
les persones que figuren en les fotografies per ells presentades.
DRETS D'AUTOR
Les obres premiades, quedaran en propietat de l'Orfeó Badaloní, que es
reserva tots els drets sobre les mateixes i la seva possible publicació, citant
al seu autor; atenint-se, en tot cas, al que disposa la Llei de Propietat
Intel·lectual.
De les quaranta-cinc obres finalistes, la propietat intel·lectual i autoria seran
sempre de l'autor / a. L'Orfeó Badaloní de fer constar a futures reproduccions
impreses o per qualsevol mitjà digital el nom de l'autor / a atenint-se, en tot
cas també, al que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual.

PROTECCIÓ DE DADES
Els participants en el present concurs accepten i donen el seu consentiment
perquè les dades personals, nom i cognoms, exigits per a la inscripció en el
concurs siguin utilitzats amb fins comunicatius i tractades amb la finalitat de
desenvolupar el concurs i l'exposició de les obres guanyadores i seleccionades
per a aquest fi, d'acord amb la LO 15/1999 sobre Protecció de Dades de
Caràcter Personal. El lliurament de les dades personals exigits per a la
inscripció en el concurs és obligatòria per poder dur a terme la mateixa.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i
cadascuna d'aquestes bases i de la decisió inapel·lable de jurat.
NOTES
L’organització es reserva el dret d’excloure del concurs aquelles obres amb
contingut discriminatori a qualsevol col·lectiu.
Cada participant pot optar a una premi com a màxim.
En cap cas es podrà declarar cap premi desert.
Es reserva el dret de resoldre qualsevol contingència que no estigui
contemplada en les presents bases.
L’organització editarà un catàleg amb les 45 millors obres escollides pel jurat
que podrà ser consultat a la següent pàgina web.
La convocatòria estarà reconeguda per la Federació Catalana de
Fotografia i les obres premiades i seleccionades en aquesta secció puntuaran
pels reconeixements de la FCF.

