II CONCURS DE FOTOGRAFIA VILARS
Entorn natural: Vegetació i paisatge del terme d’Arbeca
BASES DEL CONCURS 2009
1. Podran participar-hi tots els afeccionats i professionals de la fotografia.
2. La temàtica serà, Entorn natural: Vegetació i paisatge del terme d’Arbeca.
3. Les fotografies presentades hauran de ser originals, inèdites i no haver estat
premiades ni publicades anteriorment.
4. Les fotografies, que poden ser en color o blanc i negre, es presentaran en un format de
40X50 cm i acompanyades en format digital.
5. La tècnica i el procediment són lliures.
6. Les fotografies es presentaran sense signar i posant a la part del darrera el títol i
pseudònim de l’autor/a. El nom, l’adreça, el telèfon, correu electrònic i una fotocòpia del
DNI de l’autor/a aniran dintre d’un sobre que s’adjuntarà amb les fotografies. En la part
exterior del sobre, hi figurarà el títol i el pseudònim.
7. Les obres, es podran presentar fins el divendres, 31 de juliol de 2009.
8. La presentació de les fotografies es farà directament a l’Ajuntament d’Arbeca o per
correu (degudament protegides). A l’embolcall exterior s’haurà d’indicar “II Concurs de
fotografia Vilars 2009 “ i a qui va dirigit, Associació Amics de Vilars. L’organització no es
farà càrrec d’un possible deteriorament o pèrdua de fotografies durant l’enviament.
9. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la fotografia. Un
membre de la junta de l’Associació Amics de Vilars, formarà part d’aquest jurat.
10. El veredicte del jurat serà inapellable. Els premis poden ser declarats deserts si el jurat
ho creu convenient.
11. El veredicte es farà públic el dia 14 d’agost a l’acte d’inici de la Festa Major. Un cop llegit
el veredicte es farà el lliurament de premis.
12. Les obres seran exposades al públic a la Sala Màrius Torres de l’Ajuntament d’Arbeca
durant els dies de la Festa Major (del 14 al 17 inclosos).
13. L’Associació Amics de Vilars vetllarà per la conservació i vigilància de les obres, però no
es fa responsable de les possibles pèrdues o desperfectes que puguin produir-se, tot i
que es posarà la màxima cura en la seva manipulació i control.
14. Les fotografies premiades al concurs quedaran en propietat de l’organització, i aquesta
es reserva el dret de publicar-les en qualsevol moment, esmentant sempre l’autor/a.
15. L’organització queda eximida de qualsevol conflicte de publicació o utilització de les
obres presentades i dels que se’n pugessin derivar d’aquesta qüestió.
16. Les fotografies no guanyadores que no es passin a recollir en el mes següent al
tancament de l’exposició, passaran a formar part del fons documental de l’Associació
Amics de Vilars.
17. Tots els participants tindran opció a un sol premi.
18. El fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació integra d’aquestes bases.
Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per l’organització.
19. Per a més informació adreceu-vos a l’Associació d’Amics de Vilars
info@amicsdevilars.com o bé al telèfon 973 16 00 08 (de 6 a 9 del vespre).

Premis:
1r. Premi 600€
2n. Premi 400€
3r. Premi 200€
Tres accèssits de 100€

