NORMATIVA CONCURS FOTOGRAFIA DEL LLATZERET

1. Objecte del concurs
Elecció de 3 fotografies representatives del Llatzeret.
2. Temàtica
El Llatzeret durant la celebració del bicentenari de la seva construcció:
estructures, edificis, paisatge, natura i persones. Serà vàlida tant la fotografia
diürna com la nocturna.
3. Participants
Concurs obert a totes les persones que visitin el Llatzeret entre el dimecres 30
d’agost i dissabte 2 de setembre de 2017.
4. Format
Les fotografies hauran de ser com a mínim de 6 mpx (hauran de tenir un mínim
de 3000 * 2000 píxels per costat) i s’hauran d’entregar digitalment, en format
“.jpg” o “.png”.
Per a realitzar les fotografies, es podrà utilitzar qualsevol aparell fotogràfic
(càmera o mòbil) si compleix els requisits de format esmentats anteriorment.
5. Lliurament
El lliurament de fogorafies es farà mitjançant correu electrònic. Els participants
hauran d’enviar la imatge o les imatges que vulguin presentar a concurs a la
l’adreça electrònica concursfotografiallatzeret@gmail.com abans del termini
d’entrega, acompanyades d’un pseudònim, nom i cognoms de l’autor/a, correu
electrònic i telèfon de contacte.
Cada participant podrà lliurar un màxim de 3 fotografies.
L’assumpte del correu haurà de ser “Concurs Fotografia Llatzeret”.
Serà permès utilitzar la plataforma “wetransfer” només en cas de tenir
dificultats per enviar un correu electrònic amb la imatge adjunta.
6. Obres
Les fotografies hauran de ser originals i inèdites, i hauran d’haver estat preses
entre els dies 30 d’agost i 2 de setembre de 2017.
Les imatges retocades digitalment seran excloses.
7. Termini

La recepció de fotografies finalitzarà el dia 2 de setembre de 2017 a les 23:59 h.
8. Premis
Primer premi: Val per material fotogràfic valorat en 400 €.
Segon premi: Val per material fotogràfic valorat en 200 €.
Tercer premi: Val per material fotogràfic valorat en 100 €.
El mateix participant no podrà obtenir més d'un premi.
Les persones guanyadores, o una persona representant autoritzada, hauran de
ser presents a l’acte de lliurament dels premis, que serà diumenge 3 de
setembre a les 21:00 h al Llatzeret.
Els noms de les persones guanyadores es coneixeran directament al lliurament
de premis.
9. Drets
Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública, inclosa la
difusió a Internet, la transformació i la distribució de les obres premiades
quedaran en propietat del Consell Insular de Menorca.
El participant manifesta i garanteix que és l’únic autor de la/les fotografies i
titular de tots els drets d’autor sobre la/les fotografia/es que presenta al
concurs. Així mateix, serà responsabilitat del participant obtenir l’autorització
de les persones que puguin aparèixer en cada fotografia per a l’efectiva activitat
que es convoca, a menys que dita fotografia hagi estat realitzada en un lloc
públic i en la forma legalment establerta, assumint tota reclamació per drets
d’imatges.
10. Criteris de valoració
A l’hora de valorar les obres es tindran en compte els següents aspectes:
- La qualitat tècnica (enfocament, llum, equilibri de color)
- L’originalitat
- L’adequació a la temàtica
11. Jurat
El jurat estarà format per un representant del Consell Insular de Menorca, un
professional de la fotografia i un representant de la junta del grup de fotografies
antigues de Menorca.
El seu veredicte, inapel·lable, es farà públic el diumenge 3 de setembre, a les

21:00 h, al Llatzeret. Si el jurat ho creu oportú, els premis poden quedar
deserts. D’aquest acte se n’aixecarà acta.
12. Acceptació de les bases
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquesta normativa.
Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt pel jurat.

