
BASES I CONCURS DE FOTOGRAFIA, PORTADA LLIBRE MIG ANY MOROS I CRISTIANS DE

CASTELLÓ

L'Associació Festera de Moros i Cristians de Castelló (Afmic) convoca el I Concurs de Fotografia

per a la portada del llibre de Festes de Mig Any de Moros i Cristians 2019. En aquesta primera

edició,  les  fotografies  hauran  d'haver  estat  fetes  durant  les  Festes  de  2018  o  anteriors.  En

properes edicions tractarem de millorar les condicions i els premis.

- Poden participar tots els fotògrafs aficionats i professionals que ho desitgen.

- El tema haurà d'estar necessàriament vinculat a qualsevol dels actes oficials que se celebren en

la festa de Moros i Cristians de Castelló.

- Les obres presentades han de ser inèdites i no haver estat presentades i/o premiades en altres

concursos i estar lliures de drets que puguen posseir tercers.

- Es permet el retoc digital.

- La mida de la imatge serà d'almenys 1MB en format JPG o TIFF i tindrà unes proporcions d'1x1

(mida quadrada).

. S'admetrà un màxim de cinc obres per autor, i podran ser tant en color com en blanc i negre.

-  Les  obres  es  remetran  per  correu  electrònic  en  format  digital  a

morosicristiansdecastello@gmail.com fins al  8 de març de 2019.  S'acompanyarà d'informació

breu de l'autor: Nom, cognoms, DNI, lloc de naixement i si resulta guanyador/a serà informat al

mateix correu des d’on s’envia el material.

PREMI:  En aquesta primera edició el  premi serà de  50 € i  dues entrades per a presenciar

l'entrada  de  Moros  i  Cristians  de  Castelló des  de  la  plaça  de  l'Ajuntament.  La  fotografia

guanyadora servirà com a portada del llibre de Festes de Mig Any de Moros i Cristians 2019 de

Mig Any. L’Afmic es reserva el dret  d’obsequiar a la persona premiada amb algun detall més.

- La fotografia guanyadora quedarà en propietat de l'Afmic per a la seua utilització i reproducció,

podrà ser utilitzada com a element identificador de la festa en qualsevol objecte o material imprès

que s’edite per donar a conèixer l’esdeveniment festiu.

- Els drets d'imatge de les obres no premiades seran compartits i podran ser utilitzades per l'Afmic.

- El jurat estarà compost pels membres de la Junta de l'Afmic, que valoraran les obres sense

conéixer prèviament l'autor.
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- Actuarà com a secretari/a, sense vot, qui ho siga en aquest moment de l'Afmic, el qual vetllarà

per l'estricte compliment de les normes del concurs.

- La decisió del Jurat serà inapel·lable i es farà pública a través de les xarxes socials de l'Afmic el

dilluns 11 de març de 2019.

-  El  jurat  tindrà  potestat  per  resoldre  qualsevol  incidència  i  decidir  sobre  els  aspectes  no

contemplats en aquestes bases.

-  L’Afmic es  reserva  la  possibilitat  de  realitzar  una  exposició  amb  les  millors  fotografies  del

concurs.

- L'Afmic està facultada per resoldre les circumstàncies que no hi estiguen previstes.

- El fet de concórrer a aquest Concurs de Fotografia implica la total acceptació d'aquestes bases.


