Molt Il.lustre Ajuntament de Nules

El M.I. Ajuntament de Nules convoca el
“I CONCURS DE FOTOGRAFIA VILA DE NULES 2017”
BASES DEL CONCURS
1. La participació en aquest concurs és d'àmbit nacional i està oberta a tots els fotògrafs,
aficionats o professionals, de la geografia espanyola, i a tots els membres de l’FLF i de
la CEF d’altres països.
2. Temàtica
S'estableixen dues seccions:
a. Lliure
b. Zones humides: queden excloses d'aquest apartat fotos d'animals en captivitat
o de granja i mascotes familiars, així com fotos del gènere natura morta o
bodegó. Tota manipulació o modificació de la imatge original ha de limitar-se
a retocs mínims d'imperfecció i no pot en cap cas modificar el contingut de
l'escena original.
3. Les fotografies podran ser presentades en color o blanc i negre.
4. El nombre màxim de fotografies a presentar a cada secció és de quatre. No es podrà
presentar una mateixa fotografia en diferents seccions.
5. Les fotografies estaran en format jpg, amb espai de color sRGB i no hauran de superar els 3.000 px de costat major en enquadraments horitzontals, ni els 2.000 en el costat
major per a enquadraments verticals o quadrats, amb una resolució de 254 ppp i no superaran els 3 Mb. No es permeten marques d’aigua ni signatures en les fotografies.
No seran admesos els treballs que no complisquen aquestes condicions.
6. Inscripció i enviament
Només s’hi podrà participar a través de la plataforma creada per a aquest fi via Internet.
http://nules.fotogenius.es/
7. Drets de participació
El pagament de participació serà de 10 €, independentment del nombre de fotografies
presentades per autor, i es realitzarà únicament en el número de compte ES20 3135
7483 2327 32000039. En la transferència ha de constar: nom, DNI i el concepte Concurs Vila de Nules.
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8. Premis
Per cadascuna de les dues seccions:
Primer premi: 750 € + CEF Gold Medal
Segon premi: FLF Silver Medal
Tercer premi: FLF Bronze Medal
2 CEF Honourable Mentions
4 FLF Honourable Mentions
Les 20 millors fotos classificades de residents a la Comunitat Valenciana puntuaran per
a les distincions de l’FLF.
Els 25 primers llocs de cada secció obtindran un punt CEF.
El premi metàl·lic estarà subjecte a la legislació vigent i s’hi aplicaran les retencions
legals corresponents.
Cada autor rebrà per correu electrònic la confirmació del resultat, així mateix es publicaran en la web del concurs les fotografies guanyadores i finalistes de cada tema.
9. Jurat
Hi haurà un jurat format per tres persones relacionades amb el món de la fotografia i la
imatge. La decisió del jurat serà inapel·lable.
El jurat estarà format pels membres següents:
Santos Moreno: vicepresident de la CEF. EFIAP, ER-ISF PSA EID3*, MCEF/b,
MFCF**, PREMI NAC. CEF, PREMI. CAT. FCF.
Julián Negredo: EFIAP/s, MCEF/b, DISF, PSAPID5*, MFCF**, AFLF, PREMI
NAC. CEF.
Arturo de las Liras: fotògraf professional local.
10. S'editarà un catàleg en PDF amb les obres premiades i amb un ampli nombre d'obres
de tots els participants.
11. Calendari
Data límit d'admissió de fotografies: 1 de desembre del 2017
Decisió del jurat: 16 i 17 de desembre
Notificació de la decisió: 22 de desembre
12. Les obres fotogràfiques premiades podran ser utilitzades per l'Ajuntament de Nules
únicament amb fins de difusió, promoció o organització de posteriors convocatòries del
concurs, i sempre se citarà el nom de l'autor i sense perjuí dels seus drets com a autor.
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13. L'Ajuntament de Nules podrà organitzar posteriorment a la finalització del concurs
una exposició amb una selecció de fotografies presentades, i sempre se citarà el nom de
l'autor i sense perjuí dels seus propis drets com a autor.
Per tant, tots els participants autoritzen l'organització a la reproducció i exhibició de les
fotografies per a aquest fi.
14. Amb la seua participació en el concurs, s'entén que tots els autors es responsabilitzen de l'autoria de les obres presentades i de la no-existència de drets a tercers, i
s’eximeix l'organització de qualsevol aspecte relacionat amb l'incompliment d’aquests
drets.
15. L'organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en
les bases. La participació en el certamen implica l'acceptació d’aquestes bases.

“Bases aprobades per Decret d’Alcaldia núm. 2017-1492 de data 5 de juny del
2017”

