BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA "L'ABANS I EL DESPRÉS"
Aprovades mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 4.02.2013

TEMA: En el nostre dia a dia observem moltes accions i actituds incíviques, poc sostenibles,
irresponsables... A través d’aquest concurs es vol incentivar la participació de tots els
ciutadans en la resolució d’aquestes situacions. S’exemplificarà amb imatges de tot allò que
no és correcte (l’abans), es resoldrà, i s’exemplificarà amb imatges allò que sí que ho és (el
després).
PARTICIPACIÓ: El concurs està obert a qualsevol persona que ho desitgi, sense límit
d’edat.
NÚMERO DE FOTOGRAFIES: Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres
originals. Les fotografies presentades no poden haver estat premiades en altres concursos.
FORMAT: Grandària d’imatge lliure.
TÈCNICA: La tècnica serà totalment lliure.
IDENTIFICACIÓ: Al dors de cada fotografia hi figurarà un pseudònim i el títol de la
fotografia. Amb cada fotografia s’adjuntarà un sobre on hi constaran les següents dades:
- a la part exterior del sobre el pseudònim.
- a l’interior el nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte.
PRESENTACIÓ: Les fotografies es podran presentar al registre d’entrades municipal de
l’Ajuntament de Pineda de Mar, pl. Catalunya 1, del dia 1 al 28 de març de 2013.
JURAT: El jurat estarà format per l’Alcalde, el Regidor de Medi Ambient i la Regidora de
Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Pineda de Mar i dos experts en fotografia. La
resolució del jurat serà inapel·lable.
PREMI: La fotografia guanyadora rebrà com a premi un sopar per a dues persones al
Restaurant Can Formiga de Pineda de Mar. El nom de l’autor o autora de la fotografia
premiada es farà públic el dia 10 d'abril de 2013. El guanyador/a s’anunciarà a Ràdio
Pineda. El premi es podrà fer efectiu fins al 30 de juny de 2013.
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ORGANITZACIÓ: L’obra premiada quedarà en plena propietat de l’Ajuntament de Pineda
de Mar, que podrà disposar lliurament del seu ús.
Els autors de les obres presentades es responsabilitzaran totalment de ser titulars dels drets
d’autor i, en conseqüència, de que no existeixen drets de tercers. També es
responsabilitzaran de tota reclamació per drets d’imatge.
Les obres no premiades hauran de retirar-se de la Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Pineda de Mar en el termini d’un mes, a partir de la data de lliurament del
premi, en horari de 08.30 a 14.30 hores. En cas contrari, s’entendrà que els autors
renuncien al dret de la devolució de les seves obres. En aquest cas, l’Ajuntament de Pineda
de Mar podrà fer l’ús que consideri convenient.
L’Ajuntament de Pineda de Mar tractarà amb la màxima cura les obres rebudes, declinant
tota responsabilitat de qualsevol pèrdua de les mateixes, derivada de robatori, incendi o
altra causa de força major.
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
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