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Tema
Contra la violència envers les dones
Categories
Única: joves i adults a partir de 16 anys.
Participació individual, amb màxim de tres fotografies, obres de l’autor i de caràcter inèdit.
Presentació d’obres
Fins al 15 de novembre de 2017 a la Biblioteca Mercè Rodoreda (en el
seu horari habitual).
També s’acceptaran treballs enviats via correu ordinari (per Correus
o empresa de missatgeria) amb registre de sortida fins al 2 de novembre de 2017.
Es presentaran sota pseudònim i amb un sobre adjunt amb les dades personals (nom i cognom, DNI, edat, adreça, correu electrònic i
telèfon de contacte), i en la part exterior del mateix hi ha de constar
el pseudònim i el text 2n Concurs de Fotografia Contra la Violència de
Gènere.
Mesures
Mínim 13x18 cm, i màxim el que pugui incloure’s sobre un suport A4.
Lliurament sobre suport rígid: cartolina negra mesures A4.
Premis
• El jurat seleccionarà de cinc imatges, guardonades amb 75 euros
cadascuna.
• D’entre aquestes, una esdevindrà la imatge de la diada del 25 de
novembre de 2018 i rebrà un guardó suplementari de 100 euros.
• Les fotografies guanyadores premiades romandran en propietat
de l’Ajuntament i passaran a formar part del fons municipal.
• La decisió del jurat és inapel·lable.

Jurat
• Dos regidors de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
• Una psicòloga de l’àrea d’Atenció a la Família. CCBE. Especialitzada en violències intrafamiliars. Serveis Socials
• Una representant de l’Associació de Dones
• Una representant de la Biblioteca que actuarà com a Secretària
Veredicte i exposició
• El veredicte i el lliurament de premis serà dimarts 21 de novembre durant les jornades Contra la Violència Envers les Dones al
municipi (els guardonats que no hi puguin ser presents podran
fer-ho fins al 28 de novembre).
• Les obres seran exposades a la Biblioteca Mercè Rodoreda del 21
de novembre al 21 de desembre de 2017.
• Retorn de les obres no premiades: a partir de gener de 2018.
Altres consideracions
• No poden presentar-se obres premiades en altres concursos.
• L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte
cada fotografia que és una obra original.
• Si incorpora la imatge de terceres persones, s’entén que es lliuren
amb el seu consentiment i conforme al que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció civil del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; i que no infringeix els drets de tercers i no té cap contingut ni material obscè,
sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
• Els participants autoritzen la reproducció de les imatges i la
concessió d’una llicència respecte al seu ús en materials impresos
o digitals relacionats amb el municipi i elaborats per l’Ajuntament
de Castell-Platja d’Aro, que n’esmentarà l’autoria.
• La participació en el concurs pressuposa l’acceptació complerta de
les bases de la convocatòria.
• Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització del concurs.
• Qualsevol enviament que no s’ajusti a aquestes bases serà descartat automàticament pel jurat.
• Tractament de les dades dels participants d’acord amb la Llei
Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal.
*Extracte de les bases aprovades en la Junta de Govern Local de 14 de setembre de 2017
Podeu consultar-les íntegrament a http://biblioteca.platjadaro.com

