Amics de la Ciutat de Granollers

6è Premi de Fotografia “Dolors Porredón”
desembre 2020

BASES
PARTICIPANTS
El premi és obert a tot l’Estat Espanyol.
CATEGORIES i TEMA
Modalitat: BLANC i NEGRE. Tema: LLIURE.
OBRES
Es podrà presentar un màxim de 5 fotografies, sense afegir cap símbol ni
firma que pugui identificar l’autor, i no premiades en altres concursos.
El jurat d'admissió només podrà refusar aquelles obres que no s'adaptin a les
bases indicades. La resta, sense cap excepció, han de ser totes presentades
al Jurat que ha de donar el veredicte.
TÈCNICA
S'admetrà qualsevol tècnica.
PARTICIPACIÓ
Els participants hauran de realitzar la inscripció i l'enviament de les
fotografies de forma digital a través de www.mundoarti.com.
Les fotografies presentades a concurs hauran de ser format JPEG i un pes
inferior a 10 Mb. La mida serà 1920 píxels en el costat més llarg x 1440 a
300dpi. No s’acceptaran fotografies que no siguin del format esmentat

anteriorment. La mida final per poder ser exposada a la sala és de 30x40cm.
Al formulari s'indicarà: el títol de l'obra i les dades personals de l’autor (nom
i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic), caldrà adjuntar també còpia
del DNI.
El cost de la inscripció serà de 1,50 € per fotografia.
ADMISSIÓ DE LES OBRES
L’últim dia d’entrega de les obres és el 3 de novembre de 2020 a les 13:00
hores.
OBRES SELECCIONADES
Els artistes seleccionats, una vegada informats i en cas de ser necessari,
presentaran la fotografia JPEG de 30 x 40 cm a màxima resolució, perquè
l’organització pugui exercir el seu dret per reproduir les obres per a
l’exposició. Es delegarà en l'organització la impressió de les fotografies.
S’exposarà un total de 20 obres, inclosa la premiada, a la Sala de la llibreria
“La Gralla” (Plaça dels Cabrits, 5, Granollers, Barcelona), on romandran
exposades fins el 9 de gener de 2021.
PREMIS
Primer únic: 1.000 €
ENTREGA DELS PREMIS
Els premis es lliuraran el dia 11 de desembre de 2020 a la Sala de la llibreria
“La Gralla” de Granollers.
Els autors seleccionats seran avisats amb temps per a poder assistir a la
inauguració i a l’acte d’entrega del premi.
DESTÍ FINAL DE LES OBRES
Les obres premiades restaran propietat de l’entitat organitzadora Amics de
la Ciutat de Granollers. El premi Dolors Porredón es reserva el dret de
reproducció de les obres, citant el nom de l’autor i sense cap mena de
contraprestació econòmica per a l’autor.
RESPONSABILITAT

Els organitzadors i organismes col·laboradors resten eximits de qualsevol
responsabilitat per la reclamació dels drets d’imatge a tercers.
Les obres presentades es tractaran amb la màxima cura, però l’entitat
organitzadora no es fa responsable de la pèrdua o els danys que es puguin
produir per causes alienes a la seva voluntat.
RECONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ
La participació en el 6è Premi de Fotografia "Dolors Porredón" pressuposa
l'acceptació íntegra de les seves Bases. Qualsevol cas no previst en aquestes
Bases serà resolt per l'entitat organitzadora.
JURAT
El jurat estarà format per:
 Xavi Mañosa División
 Georgia Porredón Fernández
 Toni Cumella Vendrell
Actuarà com Secretari del jurat: Enric Nosàs, membre de la junta directiva
d’Amics de la Ciutat de Granollers.
Coordinadora i Comissària de l’exposició: Dolors Porredón

Granollers a 25 de juliol de 2020

