6è. Concurs de Fotografia Montalt 2013
“Un tastet de Sant Vicenç”

Bases
Participants: El concurs és obert a tots els amants de la fotografia.
Tema: La vida als carrers de Sant Vicenç de Montalt.
Obres i presentació:
• Cada participant pot presentar com a màxim 3 obres no publicades amb
anterioritat ni premiades en cap altre concurs.
• Les fotografies poden presentar-se en blanc i negre o en color, en format
lliure. (mínim de 30x30)
• Les fotografies hauran de presentar-se muntades en un suport de cartró
ploma de 40x50, queden excloses les fotografies muntades sobre qualsevol
altre suport.
• Les fotografies es presentaran sense signar i es farà constar a la part del
darrera el títol de la fotografia. El nom, l’adreça, el telèfon i el correu
electrònic de l’autor aniran dintre d’un sobre que s’adjuntarà a les
fotografies. En la part exterior del sobre, hi figurarà el títol.
• No s’admetran fotografies que mostrin la data o qualsevol tipus d’inscripció
sobreposada.
Tramesa: Els participants poden portar les fotografies del 25 DE JUNY al 5 DE
JULIOL a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt (C/Sant Antoni, 13 – 08394
Sant Vicenç de Montalt) de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia. . Els
drets d’inscripció són gratuïts
Les obres rebudes es tractaran amb la màxima cura, però l’organització no es fa
responsable de deterioraments, pèrdues o robatoris ocasionats per causes alienes
a la seva voluntat.

Veredicte i lliurament de premis: El lliurament de premis es farà el dissabte,
dia 13 de juliol de 2013 a les 19h al Centre Cívic El Gorg (Riera del Gorg, s/n), en
el transcurs de l’acte de la inauguració de l’exposició “Un tastet de Sant
Vicenç”, que s’organitzarà amb les obres participants. Poc abans es farà públic el
veredicte del jurat.
Jurat: Estarà integrat per persones relacionades amb el món fotogràfic i de la
imatge que tindrà en compte que es compleixin els requisits establerts d’aquestes
bases i valoraran el treball artístic i qualitat fotogràfica de les obres presentades. El
seu veredicte serà inapel·lable.
Primer premi: 200 euros
Segon premi: 100 euros
Tercer premi: 75 euros
Premi millor autor/a santvicentí/na: 100 euros. Si algun premi s’atorga a
un/a santvicentí/na, aquest quedarà desert.
Cap concursant optarà a més d’un premi.
Notes:
• Totes les fotografies presentades a concurs s’exposaran al Centre Cívic El
Gorg del 13 al 31 de juliol.
• De les fotografies premiades i les 9 finalistes serviran de base per a la
realització del Calendari SVM 2014.
• Les fotografies premiades i finalistes quedaran en propietat de l’Ajuntament,
que podrà publicar-les fent constar el nom de l’autor.
• Les fotografies no premiades i no escollides per a la realització del calendari
es podran recollir del dia 3 al 27 de setembre al Centre Cívic El Gorg, de 10
del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre.
• La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Organitza: Regidoria de Cultura

