BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA
FIRA D'ONDA 2019
PARTICIPANTS: Tots els fotògrafs aficionats i professionals.
TEMA: FIRA D'ONDA 2019
SECCIONS:
-Fotografia Taurina Fira d'Onda 2019
-Fotografia Fira D'Onda 2019

LIMITACIONS TECNIQUES:
No s'admetran fotografies que hagen sigut publicats en mitjans de comunicació ni xarxes socials.
Les fotografies no podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre mitjà, no acceptant-se
fotomuntatges. Únicament s'acceptaran correccions de color i lluminositat de l'obra.
PREMIS:
Fotografia Taurina Fira d'Onda 2019
1er Premi "Memorial José Serrano Martínez": 250,00 Euros i diploma
2n Premi: 100,00 € i diploma
3er Premi: 50,00€ i diploma
Fotografia Fira D'Onda 2019
1er Premi: 250,00 € i diploma
2n Premi: 100,00 € i diploma
3er Premi: 50,00€ i diploma
Premi del públic a la imatge que reba més vots durant l'exposició : 100,00€ i diploma
VEREDICTE:
S'efectuarà el 5 de desembre 2019 en el local de l'Agrupació.
El jurat estarà compost per tres fotògrafs de reconegut prestigi.
El veredicte serà inapel·lable.

INSCRIPCIONS i ENVIOS:
Els participants hauran de realitzar la inscripció i l'enviament de les imatges, exclusivament a través de la
web de Mundoarti per mitjà del següent enllaç: www.mundoarti.com
S'hauran d'emplenar tots els apartats obligatoris i adjuntar un document acreditatiu de la identitat de l'autor
en format PDF.
Les fotografies presentades a concurs hauran d'adjuntar-se en format JPEG, a màxima qualitat i 300 ppi, en
espai de color sRGB i amb un pes màxim per arxiu de 5Mb.
Cada autor pot presentar-se a les seccions que crega oportú, podent presentar un màxim de 5 obres
per secció, les quals seran valorades individualment però només una d'elles podrà resultar premiada.
El cost de la inscripció serà gratuït.
Qualsevol dubte sobre la plataforma serà atesa en: contacto@mundoarti.com o en el telèfon 960 70 77 63.
DRETS DE REPRODUCCIÓ:
Els participants manifesten i garanteixen a l'Agrupació Fotogràfica L´Art de la Llum i Ajuntament que és l'únic
titular de tots els drets d'autor sobre la fotografia que presenta al concurs i es responsabilitza totalment
que no existisquen drets de tercers en les obres presentades, en el cas que en la imatge isquen persones
recognoscibles, l'autor de la fotografia assumeix les responsabilitats del correcte compliment de la
legislació sobre protecció a la pròpia imatge.
S'entén que tots els participants autoritzen sense limitació de sistemes i mitjans la reproducció de les obres
premiades, en els documents i esdeveniments que puga realitzar l'Ajuntament i Agrupació per a promoció
d'aquests premis o altres activitats relacionades amb l'agrupació, citant sempre el nom de l'autor.
Amb les obres premiades i una selecció de les obres rebudes s'efectuarà una Exposició.
CALENDARI DEL SALÓ:
Termini d'admissió: Del 21 d'octubre al 30 de novembre de 2019.
Veredicte 5 de desembre de 2019 a partir de les 17 Hores en la seu de l'Agrupació situada en C/
La Safona 22 3r P6 “Edifici d'Associacions” a Onda, Castelló. El veredicte serà publicat en la Web
de l'Agrupació: www.lartdelallum.es i en els mitjans locals.
Exposició: C/ Balmes 2 “Centre d'Ocupació i Cultura” (Data sense Confirmar) s'anunciarà per l'Ajuntament.
NOTA:
MundoArti assegurarà l'anonimat dels participants per al jurat, qui només veurà l'obra i les dades
d'aquesta.
Més informació en agrupacion@lartdelallum.es

ORGANITZACIÓ Y PATROCINADORS:

