Bases concurs fotogràfic
dels Tres Tombs 2018 a Vilanova i la Geltrú

1. PARTICIPANTS: homes i dones, majors de 16 anys.
2. TEMA: Tres Tombs 2018. L’objectiu és captar la visió personal que cada
concursant tingui de la cavalcada.
3. PREMIS
1r. Premi 250 € i trofeu commemoratiu
2n. Premi 150 € i trofeu commemoratiu
3r. Premi 100 € i trofeu commemoratiu
4t. Premi 50 € i trofeu commemoratiu
4.
OBRES: cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies en
color, blanc i negre i hauran de ser inèdites, i de la Festa dels Tres Tombs de l’any en
què es presenti. La imatge fotogràfica serà com a mínim de 20 x 30cm. Cada
participant podrà optar a un únic premi.
5. PRESENTACIÓ: les obres aniran obligatòriament muntades en cartró, gruixut o
paspartú de 30 x 40cm.
6. IDENTIFICACIÓ: al dors de cada obra s’escriurà el LEMA amb el qual concursa el
participant i que serà comú per totes les fotografies del mateix autor. En un sobre
tancat, a part, ha de constar, a fora, el mateix LEMA i, a dintre, el nom, adreça i telèfon
del participant.
7. TERMINI D’ADMISSIÓ: les obres s’hauran de lliurar al Centre cívic de sant Joan de
la nostra ciutat, els dies 29 de gener a l’1 de febrer, de les 17 a les 20 hores,
registrant- se el portador en l’acta de lliurament.
8. JURAT: el Jurat serà compost per 2 fotògrafs professionals, 2 representants de
l’Ajuntament, 2 membres de l’Associació dels Tres Tombs i un secretari que aixecarà
acta. Si cal, el Jurat podrà fer una selecció prèvia de les obres rebudes.
9. LLIURAMENT DE PREMIS: el veredicte del Jurat i el lliurament de premis es
portarà a terme al moment d’inaugurar l’exposició, el dissabte dia 4 de febrer, a les 20
hores, al Centre cívic de sant Joan (Jardins Francesc Macià s/n). L’exposició estarà
oberta fins al dia 8 de febrer, de 17 a 20h.
10. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: les possibles obres no seleccionades i també les
obres no premiades que figuren en l’exposició, podran ésser recollides al Centre cívic
de sant Joan, el dia 15 de febrer, de 17 a 20h i el dia 16 de febrer, de les 10 a les 12
hores. En cap cas es podran retirar abans de la cloenda de l’exposició. No obstant
això, les fotografies no premiades podran ser seleccionades per a la seva publicació
en el Programa Oficial d’Actes.
Les fotografies no recollides durant els dies 15 i 16 de febrer quedaran en
dipòsit. Per recollir-les cal trucar al telèfon de l’Associació 938935547, no
obstant, passats 3 mesos aquest dipòsit passarà a ser propietat de l’Associació
dels Tres Tombs, sense cap dret a indemnització.

11. CONSIDERACIONS GENERALS: les obres premiades restaran en propietat de
l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú i les seleccionades podran ser
publicades en qualsevol mitjà de premsa, publicitat i promoció de la festa.
12. L’Associació tindrà cura de la conservació de les fotografies rebudes. No obstant
això, no es fa responsable dels danys fortuïts que poguessin produir-se.
13. L’Associació dels Tres Tombs com a entitat organitzadora, resoldrà, al seu criteri
qualsevol imprevist o reclamació que pogués presentar-se, excepte si són referits al
veredicte del Jurat, que serà inapel·lable.
La participació en el concurs fotogràfic comporta l’acceptació de tots els punts
de les seves bases.

ORGANITZA: ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS DE VILANOVA I LA GELTRÚ
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