III CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA
AFSANT JUST
Objectiu: L’Agrupació Fotogràfica Sant Just, la Unió de Botiguers i Comerciants i els Assentadors del Mercat Municipal de Sant Just Desvern amb
la col·laboració de l´ Ajuntament de Sant Just Desvern, es complauen a convidar-vos a participar en el III Concurs Internacional de Fotografia Sant Just Desvern amb l’esperit de donar a conèixer el nostre municipi.
L’objectiu consisteix en l’organització d’un concurs fotogràfic en què, d’entre totes les fotografies rebudes, se’n seleccionaran un màxim de
cinquanta per a ser exposades a les balconades del carrer Bonavista del municipi de Sant Just Desvern, a la comarca del Baix Llobregat.
Finalment, un jurat de reconeguda solvència tècnica en l´ àmbit fotogràfic premiarà les tres millors fotografies.
Paral·lelament, durant l’exposició al carrer, es durà a terme el III Concurs Popular de fotografia*. Totes les persones que ho desitgin podran votar
per una de les fotografies que creuen que s’emportarà el primer premi del III Concurs Internacional de Fotografia - Sant Just Desvern.
Convoca: L’Agrupació Fotogràfica Sant Just (AFSantJust) amb la col·laboració de la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Just Desvern (UBIC)
els Assentadors del Mercat Municipal i de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
Informació: Més informació a la web de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just (AFSantJust) http://www.santjust.org/afsantjust/
Participació: Internacional. Pot participar en aquest concurs qualsevol persona afeccionada o professional sense limitació de nacionalitat ni lloc
de residència.
Quota d’inscripció: 8 euros

Tema: Botigues i mercats del món

Presentació: Cada participant podrà presentar fins a tres obres.
Les fotografies podran presentar-se a partir del dia 19 de març de 2012 a la web, creada a tal efecte i de la qual es donarà informació a través de
la web anteriorment citada. També podeu obtenir més informació a través de l’e-mail afsantjust@santjust.org
Les fotografies no han d’haver estat premiades en cap altre concurs. Les imatges han de ser originals, i no poden incorporar elements produïts
per altres persones. Els/les participants hauran de manifestar que coneixen les bases i les accepten, assenyalant la casella corresponent de
l’apartat de dades personals de la web del concurs. Amb la seva acceptació declaren i certifiquen que són els/les autors/es de les obres que
presenten i que no incorporen elements produïts per altres persones. No es publicaran ni acceptaran còpies amb continguts contraris al dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar i/o a la pròpia imatge de les persones.
La tècnica fotogràfica és lliure.
Tramesa i format: La tramesa de les fotografies es farà, únicament, per internet. Cada persona participant haurà d’emplenar tots els camp
obligatoris de l’apartat “dóna’t d’alta del concurs” de la web. També s’haurà d’assenyalar la casella corresponent, conforme la persona
participant és coneixedora de les bases i les accepta. L'absència de dades o la seva inexactitud podrà donar lloc, si s'escau, a l'exclusió del
concurs.
Cada participant podrà adjuntar en l’enviament de la documentació fins a un màxim de 3 fotografies. Les seves mides hauran de ser:
a) Per participar, 1.500 pixels a la banda més llarga (format horitzontal).
b) Per a les fotografies seleccionades, es demanarà un fitxer d’alta resolució a 6.300 pixels la banda més llarga, i un mínim de 4.200 i
màxim de 4.725 a la curta.
c) RGB i en jpg.
d) Format horitzontal
Termini de presentació dels treballs: Des del 19 de març fins al 20 de maig de 2012 a les 22.00 h. (hora local).
Premis: El jurat seleccionarà entre les fotografies finalistes, les cinc millors:
1r premi: 1.300 € - 2n premi: 700 € - 3r premi: 300 € - 2 Accèssits: 100 €
Els premis estaran subjectes a les retencions legalment establertes. Les persones guanyadores seran avisades oportunament abans del
lliurament dels premis mitjançant un correu electrònic i/o una trucada telefònica.
Veredicte i lliurament de premis: A partir de les obres presentades, el jurat seleccionarà com a màxim les cinquanta millors fotografies per ser
exposades. No s´ admetrà cap objecció sobre el resultat i el veredicte serà inapel·lable.
El veredicte de la selecció de les cinquanta fotografies que guarniran els balcons del c. Bonavista es farà públic el 30 de maig de 2012 a la web
de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just, i es comunicarà als concursants seleccionats mitjançant un correu electrònic i/o una trucada telefònica.
L´ acte inaugural de l´ exposició es farà el dia 16 de juny de 2012 a les 12 del migdia al c. Bonavista (Sant Just Desvern).
Les fotografies seleccionades estaran exposades des de la inauguració i fins el dia 16 de juliol de 2012.
El veredicte final del jurat és farà públic el 17 de juliol del 2012, publicant-se l’acta del resultat a la web de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just
(AFSantJust). El lliurament dels premis es farà la sala d’actes de la seu social de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just ,el dia 19 de juliol de 2012.
Drets d’autor: Els autors/es de les fotografies seleccionades i premiades cedeixen a l’Agrupació Fotogràfica Sant Just (AFSantJust) els drets
d´ús, de difusió, de distribució, de comunicació pública, d’exhibició i de reproducció que correspongui a finalitats promocionals i/o culturals,
havent sempre d’ indicar el nom de l’autor/a de la fotografia. Ni l’Agrupació Fotogràfica Sant Just, ni la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant
Just Desvern, ni els Assentadors del Mercat Municipal ni l’Ajuntament de Sant Just Desvern podrà usar les fotografies amb finalitats comercials.
L’autor/a de les obres concursants, pel fet de participar, es reconeix autor/a d’aquestes obres i està en ple dret d’ autoritzar que aquestes siguin
exposades i publicades en catàlegs, tríptics, pòster, etc., cedint aquest dret als organitzadors/es i els seus organismes superiors FCF, CEF i FIAP,
els quals estaran obligats sempre a mencionar l’autor/a, i títol de l’obra. Els organitzadors/es i organismes superiors s’eximeixen de qualsevol
responsabilitat davant la reclamació pels drets d’imatge a tercers.
Aquest concurs té el reconeixement de la FCF i és puntuable per a l’obtenció dels títols d’Artista i Mestre FCF, per això, el concursant concedeix
l’autorització als organitzadors i als seus organismes superiors FCF, CEF i FIAP, perquè les seves dades personals siguin mecanitzades, sempre
en l’àmbit exclusiu de la divulgació artística de les seves obres, i per a la publicació dels seus mèrits i premis destinats per a l’obtenció de
distincions FCF, CEF i FIAP.
Jurat previ d’admissió: El Jurat previ d’admissió solament podrà desqualificar aquelles obres que no s’adaptin a les bases publicades.
Jurat: Estarà constituït per tres membres de reconeguda solvència tècnica en l’àmbit fotogràfic i reconegut per la Federació Catalana de
Fotografia. El criteri del jurat es basarà en la qualitat tècnica, l’estètica, l’originalitat i la creativitat. No s’admetrà cap objecció sobre els resultats
i el seu veredicte serà inapel·lable a tots els efectes.
Notes: L’organització es reserva el dret d’introduir les modificacions que creguin oportunes i de resoldre qualsevol contingència no prevista.
L’organització i els/les concursants/es se sotmeten al reglament de les presents bases.
Concurs puntuable per la Federació Catalana de Fotografia amb el número: 2012/25
Més informació a les webs de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just (AFSantJust) http://www.santjust.org/afsantjust/ la Unió de Botiguers i
Comerciants de Sant Just Desvern (UBIC) http://www.santjust.org/ubic i de l’Ajuntament de Sant Just Desvern http://www.santjust.cat

