
8È CONCURS DE 
FOTOGRAFIA 
"UNA MIRADA AL 
PATRIMONI" 2019

BASES
Cal portar les fotografies 
impreses en paper 
fotogràfic mida A4, sobre 
un suport lleuger (sense 
marges) i també en format 
digital (format jpg) 
amb un títol i enviar-les 
a patrimoni@alcarras.cat

Totes les fotografies restaran 
exposades al Fossar durant les 
Jornades Europees de Patrimoni, els 
dies 11, 12 i 13 d’octubre de 2019



Poden participar totes les persones que 
resideixin o treballin a Alcarràs. 
1.- S’estableixen les següents categories: 
 
- INFANTIL: nois i noies fins a 16 anys: 
un primer premi de 150€ 
i un segon premi de 100€. 
- ADULTS: majors de 17 anys: 
un primer premi de 300€ 
i un segon de 200€. 
 
2.- Fotografies presentades: Hauran de 
ser úniques i originals, no s’hauran 
presentat a cap altre concurs. Les 
fotografies es presentaran en paper 
fotogràfic mida A4 sobre un suport 
lleuger, sense marcs i també de manera 
digital. Per a ser admeses a concurs 
s’hauran de presentar en ambdós 
formats.  
 
3.- Drets de reproducció: Els drets 
d’explotació, reproducció, comunicació i 
difusió pública, inclosa la difusió a 
Internet, la transformació i la distribució 
de totes les obres presentades 
quedaran en propietat de l’Ajuntament 
d’Alcarràs. 
 

4.- Drets d’imatge: El participant 
manifesta i garanteix que és l’únic autor 
de la/les fotografies i titular de tots els 
drets d’autor sobre la/les fotografia/es 
que presenta al concurs. 
Així mateix, serà responsabilitat del 
participant obtenir l’autorització de 
les persones que poguessin aparèixer en 
cada fotografia per a l’activitat que es 
convoca, a menys que dita 
fotografia hagi estat realitzada en un 
lloc públic i en la forma 
legalment establerta, assumint tota 
reclamació per drets d’imatge.  
 Els organitzadors refusen qualsevol 
responsabilitat davant la reclamació pels 
drets d’imatge a tercers. 
 
5.- L'exposició pública i lliurament de 
premis: tindrà lloc al Fossar durant les 
Jornades Europees de Patrimoni, el 
dia 11 d’octubre a les 20.00 hores. 
 
6.- El nombre màxim de fotografies que 
pot presentar cada participant és de 10. 
Les fotografies hauran de portar un títol 
i  un sobre tancat amb les dades de 
l’autor/a: nom i cognoms, adreça, DNI, 
telèfon i e-mail. 
 
7.- Jurat: El jurat estarà format per 
fotògrafs professionals. 
 
 

8.- Termini de presentació: Les 
fotografies en paper es podran 
fer arribar al Casino i en format digital 
per correu electrònic a 
patrimoni@alcarras.cat fins el 
dia 4 d'octubre de 2019. 
 
9.- Criteris de valoració: es tindran en 
compte els següents aspectes: 
la qualitat tècnica, enfocament, llum, 
equilibri de color,  l’originalitat i 
l’adequació a la temàtica (patrimoni 
d’Alcarràs, tant material com 
immaterial). 
 
10.- Els regidors i tècnics de l’àrea que 
organitza i gestiona el concurs no 
podran participar-hi. 
En el cas de presentar-se no podran 
optar al premi. 
 
11.- En el cas de participar en el concurs 
familiars de primer i segon grau, els 
regidors i tècnics de l’àrea organitzadora 
no podran ser jurat de la categoria en la 
que es participa.  
 
12.-Acceptació de les bases: el fet de 
concursar implica ’acceptació d’aquestes 
bases.  El veredicte del jurat serà 
inapel·lable i es reservarà el dret 
d’interpretar aquestes bases en cas de 
dubte o decidir sobre qualsevol 
contingència que no hagi estat prevista. 


