Anunci

CONCURS DE FOTOGRAFIA LA PEDRA SECA A SANT JAUME DELS DOMENYS
1. Participació
La participació és oberta a tothom qui ho desitgi.
L’autor/a pot presentar un màxim de tres fotografies.
Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no podran haver estat difoses prèviament a través
de cap mitjà o canal.
2. Tema i modalitat
La temàtica de la fotografia a presentar és: La pedra seca a Sant Jaume dels Domenys
Les fotografies poden ser en blanc i negre o en color, i la tècnica és lliure.
S’accepten modificacions i retocs digitals, però s’ha d’adjuntar també la foto inicial originària
adjunta.
Cada participant només podrà optar a un premi.
3. Característiques de l’obra presentada
Totes hauran de complir els següents requisits:
La fotografia ha d’estar presa al municipi de Sant Jaume dels Domenys
Les dimensions de les fotografies han de ser de 20x30 cm. Es presentaran muntades en cartróploma de 40x50 cm.
Han de portar al revers el títol de la fotografia i el lloc on han estat fetes, en cap cas posarà el
nom de l’autor.
Cada fotografia anirà acompanyada d’un sobre amb el títol de la fotografia i al seu interior hi
constarà el títol de la fotografia, el nom i cognom de l’autor o autora, un correu electrònic i un
telèfon de contacte.
4. Presentació
La presentació de les fotografies es realitzarà de forma presencial a l’Ajuntament de Sant Jaume
els dilluns de 09:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00 i de dimarts a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
5. Terminis
Es poden presentar les fotografies fins el 25 de novembre de 2021, aquest inclòs.

6. Premis
Hi hauran 3 premis a les millor fotografies i tres finalistes.
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La Junta de govern local de data 2 de novembre de 2021 va aprovar les següents bases
reguladores:

1er premi: una cistella de Nadal valorada en 150€
2on premi: una cistella de Nadal valorada en 100€
3er premi: una cistella de Nadal valorada en 50€
Els 3 finalistes rebran un lot de vi i cava
7. Jurat
Les obres seran valorades per un jurat format per l’alcalde, el regidor de Turisme, la regidora de
Cultura i 2 representants d’entitats del municipi.
El jurat estarà facultat per a resoldre les incidències no previstes en aquestes bases.
8. Veredicte
El veredicte es comunicarà el divendres 26 de novembre a tots els participants a través dels seus
correus electrònics. La decisió del jurat es considerarà inapel·lable.
L’acte d’entrega de premis es realitzarà diumenge 28 de novembre en un acte públic al Local
Social de Cornudella, a les 12:00 h.
9. Drets sobre les obres
Totes les obres que es presentin són propietat de la persona creadora, la qual participant al
concurs cedeix a l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys la possibilitat de poder-les publicar
(sempre indicant-ne l’autoria) en qualsevol format físic o digital, sense ànim de lucre.
Les obres premiades restaran en propietat de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys en
exclusivitat i es reserva el dret a publicar-les o reproduir-les.
10. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les bases recollides en aquest
document.

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa als participants d’aquest concurs que les seves dades seran incloses en un fitxer
automatitzat titularitat de l’Ajuntament, amb la finalitzar de realitzar la gestió d’aquest acte
sociocultural, com també per a la tramesa d’informació d’altres actes i activitats socioculturals
que organitzi o recolzi l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i puguin ser del vostre interès.
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en
el Registre de l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.
El que es publica per a general coneixement.
L’alcalde
Marc Palau Morgades
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