11è. Concurs de Fotografia 2018
“Un tastet de Sant Vicenç”
PARTICIPANS
 El concurs és obert a tots els amants de la fotografia.
TEMA
 Lliure sobre Sant Vicenç de Montalt.
OBRES
 Cada participant pot presentar com a màxim 3 obres no
publicades amb anterioritat ni premiades en cap altre concurs.
PRESENTACIÓ
 Les fotografies s’han de presentar en copia fotogràfica (blanc i
negre o color) de 30 x 40 sense suport. Després de la
presentació s’haurà de lliurar els arxius de les fotografies en
format JPG, al correu electrònic sbuch@svmontalt.cat abans
del dia 15 de juny (A l’arxiu de la fotografia hi constarà només
el títol). Els participants que no enviïn els arxius de les
fotografies, quedaran exclosos del concurs.
 No és permesa la manipulació/alteració 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.
 No s’admetran fotografies que mostrin la data o qualsevol tipus
d’inscripció.
 Si a les fotografies hi apareixen persones identificables, caldrà
disposar del seu consentiment per escrit. L’ajuntament posarà
a disposició dels interessats model d’autorització de dret
d’imatge.
IDENTIFICACIÓ
 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 o títols.

TRAMESA
 Els participants poden presentar les fotografies del 2 de maig
fins l’1 de juny a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt carrer
Sant Antoni, 13 de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del
migdia i dimecres de 4 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre
mitjançant Solꞏlicitud/instància.
JURAT
 Estarà format per persones relacionades amb el món fotogràfic
i/o artístic.
VEREDICTE
 El veredicte serà inapelꞏlable i es farà públic el dia de la
inauguració, després és publicarà a la pàgina web de
l’Ajuntament ( www.svmontalt.cat )
LLIURAMET DE PREMIS
El diumenge 1 de juliol a 2/4 d’1 del migdia al Casal de Cultura (Plaça
del Poble, 6).
PREMIS
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 Casal de
Cultura durant el mes de juliol. (Consultar horaris a la pàgina web de
l’Ajuntament)
 De les fotografies premiades i les finalistes serviran de base per a la
realització del Calendari SVM 2019.
 Les fotografies premiades i finalistes quedaran en propietat de
l’Ajuntament, que podrà publicar-les fent constar el nom de l’autor.
 L’Ajuntament s’exonera de qualsevol responsabilitat, si a les fotografies hi
apareixen persones identificables.
 La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Organitza: Regidoria de Cultura

