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TEMA DEL CONCURS
Com cada any des de la Regidoria de Cultura i
Turisme de l’Ajuntament de Tornabous, organitzem el Concurs Fotogràfic Molí d’Espígol. Un cop
més us animem a participar-hi i mostrar la vostra
creativitat.
En aquesta edició la temàtica del concurs és
l'hivern. Qualsevol imatge, detall i sensació que
ens suggereixi aquesta estació.

PARTICIPANTS
Podrà participar-hi qualsevol persona major
d’edat afeccionada o professional de la fotografia.
Cada concursant podrà presentar una sola fotografia.
Un mateix participant no podrà participar amb 2
o més pseudònims.
La inscripció en aquest concurs és gratuïta.

PRESENTACIÓ DE LES OBRES
El format de les fotografies presentades serà de
30x45 cm, en color o en blanc i negre.
Les fotografies s’hauran de presentar sobre un
suport rígid de cartolina fina de color negre, de
dimensions 40x55 cm.
No s’acceptaran fotografies muntades en altres
suports o altres grandàries que no siguin els
mencionats. Tampoc s’acceptaran paspartús ni
cap element que se superposi a l’obra.
No s’acceptarà cap obra guanyadora de cap altre
concurs.
En cada fotografia s’haurà d’indicar al darrere la
seva orientació.
El participant haurà de presentar l’obra juntament amb la butlleta d’inscripció, amb les seves
dades personals.

Si la fotografia està en format analògic el participant haurà de presentar el negatiu de la fotografia o diapositiva. En el cas que aquesta sigui en
format digital s’haurà de presentar una còpia en
CD.

TERMINI D’ADMISSIÓ D’OBRES
El termini d’inscripció i de recepció de fotografies
finalitzarà el divendres dia 11 de maig.

DRETS D’AUTOR
Els participants del concurs fotogràfic autoritzen
l’Ajuntament de Tornabous, en qualitat d’organitzador del concurs fotogràfic Espígol, perquè amb
l’única finalitat de promocionar i divulgar aquest
certamen, i sense ànim de lucre, pugui reproduir,
distribuir i comunicar públicament les obres fotogràfiques presentades en aquest concurs, en el
mitjà que cregui convenient.
Els participants del concurs es responsabilitzen
de possibles conflictes que puguin sorgir per l’ús
de les obres presentades, en els casos de temàtiques prohibides de fotografiar, o possible infracció de drets de propietat intel.·lectual de tercers,
o intromissió en els drets d’honor, a la intimitat de
les persones, o a la imatge. En el supòsit d’existir
limitacions d’aquest tipus, els participants ho
hauran de fer saber a l’Ajuntament.
Les fotografies guanyadores quedaran en propietat de l’Ajuntament de Tornabous.
Les que no resultin guanyadores es podran recollir durant tot el mes de novembre de 2018. Les
obres que no hagin estat retirades en aquest
termini quedaran en propietat de l’Ajuntament.

PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica
15/1999 de protecció de dades de caràcter per-

sonal, el participant autoritza expressament, que
les seves dades personals siguin incorporades
als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de
Tornabous, per tal de fer-li arribar informació
sobre les activitats relaciones amb el concurs de
fotografia anual Espígol de Tornabous.

PREMIS
Primer premi:
Segon premi:
Tercer premi:
Finalista:

200 euros + Obsequi
100 euros + Obsequi
75 euros + Obsequi
Menció d’honor + Obsequi

JURAT
El jurat estarà format per, Betlem Balasch, tècnica en revelatge, Emili Ferrer, fotògraf i Albert
Malet, fotògraf i tècnic en imatge i so.
Les deliberacions del jurat no seran públiques, i
la decisió que prengui serà inapel·lable i podran
declarar els premis deserts si les fotografies presentades no reuneixen la suficient qualitat segons
el seu criteri.
El jurat en la seva deliberació valorarà, la qualitat
i l’originalitat de la imatge presentada.

RESOLUCIÓ
Es farà pública el dissabte dia 9 de juny a les 20
hores, en la cerimònia d’entrega de premis que se
celebrarà a l’església vella de la Guàrdia d’Urgell
on s’exposaran totes les obres presentades al
concurs.
Els guanyadors que no siguin presents el dia de
l’entrega de premis, perdran tots els drets.
La participació al concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

