AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA
XI CONCURS FOTOGRAFIA ‐ 2020
Bases
1. Objecte i temàtica
L’esperit del concurs és el de destacar fotogràficament els valors d’Albalat de la
Ribera en qualsevol dels seus aspectes. La participació és oberta a qualsevol
persona, major de setze anys.
2. Mides i tècnica
El format fotogràfic serà d’unes dimensions màximes de 36X45 cm i com a
mínim de 21X30cm (A4) sense cap mena de suport. La impressió haurà de
ser en paper fotogràfic i tenir una resolució de 300ppp (punts per polsada en
rebelꞏlat). No s’admetran diapositives. Es podran presentar fotografies en color
o en blanc i negre. S'admetrà l'ajust de lluminositat, color i contrast de la
fotografia, però no s'admetrà cap mena de muntatge o alteració compositiva de
la imatge original.
3. Límit d'obres a presentar
Cada autor/a podrà presentar fins a dues obres per categoria i hauran de ser
originals de qui les presenta. Les fotografies presentades no podran haver estat
premiades en altres concursos, ni presentades en aquest, i han de ser inèdites.
4. Categories
Hi ha tres categories:
Festes i tradicions. Es premiarà qui aconseguisca expressar amb la major
fidelitat i amb la màxima habilitat fotogràfica l’essència més representativa de
les festes d’Albalat, en qualsevol de les seues manifestacions del cicle anual.
Aigua i natura. El jurat premiarà les fotografies que reflectisquen, en positiu, la
relació de les persones amb el medi ambient. Les fotografies hauran de ser
preses en algun indret del municipi.
Espai urbà. El jurat premiarà les fotografies que reflectisquen la personalitat
del poble, els aspectes tradicionals o contemporanis, arquitectònics, artístics,
paisatgístics, etnogràfics, o de denúncia. Les fotografies hauran de ser preses
en algun indret del municipi.
Només es podrà obtenir un primer premi per autor i categoria. En el cas que un
autor aconseguira per puntuació més d’un premi, el jurat decidirà en quina de
les categories es promociona per al primer premi, l’altra fotografia/fotografies
passarà/passaran a ser accèssit.

5. Jurat
El jurat qualificador estarà format per cinc membres: tres persones vinculades a
les arts plàstiques i al món de la cultura, i les regidories de Cultura i Festes, un
regidor / una regidora actuarà com a president/a del jurat. El jurat serà nomenat
per l’Ajuntament de la Vila. La decisió del jurat serà inapelꞏlable. El jurat podrà
declarar desert qualsevol premi dins de la categoria corresponent si així ho
estima oportú.
6. Selecció prèvia
El jurat, per acord de la majoria absoluta dels seus membres, podrà retirar
aquelles obres que considere, segons el seu criteri, que no s'ajusten a les
bases o que no assoleixen el nivell mínim de qualitat exigible.
7. Termini i lloc de presentació
El termini d’admissió d’obres finalitzarà el divendres 24 de juliol del present
any 2020. Les obres podran ser trameses per correu o presentades
personalment en la Casa de la Vila (plaça de la Cort, 1, 46687), en les oficines
municipals (entrada pel carrer del Castell) en el següent horari: de dilluns a
divendres de 9 a 12.30h. Es lliurarà un rebut en el qual es farà constar el
número d’ordre, el títol de l’obra i la data de recepció. A més a més, s'haurà
de presentar l'arxiu fotogràfic original en suport digital.
8. Identificació de les obres
Les obres no aniran signades. Al revers de l’original hi constarà un títol o lema.
S’acompanyarà d'un sobre tancat amb el títol escollit escrit a l’exterior i les
dades personals de l'autor/a (nom, adreça postal, telèfons, adreça electrònica i
còpia del DNI) a l’interior. També es farà constar el lloc on estan fetes i la
categoria en què es concursa. Si es presenta més d’una fotografia es podrà
utilitzar un full i sobre per a diverses fotografies.
9. Veredicte i exposició
La difusió pública del veredicte del jurat i el lliurament del premi serà durant
les Festes d’Agost, en la Sala de la Casa de la Vila. L’acte, en dia i hora, serà
anunciat amb antelació i pels mitjans habituals de comunicació (pàgina web,
Facebook), comunicant-se si s'estima oportú a tots els participants i els
guanyadors. Preferentment durant les Festes d’Agost es farà una exposició
amb totes les fotografies presentades a concurs. Si per qüestions
organitzatives no fóra possible realitzar l’exposició en festes, tindria lloc en
qualsevol altre període festiu de la localitat.
10. Dotació del premi
El jurat atorgarà tres premis per categoria, i també podrà declarar premis
deserts si considera que cap dels treballs presentats no té la qualitat suficient
per a merèixer el guardó. El premi serà de 300 euros per categoria, 150 euros
al primer premi , 100 euros al segon i 50 euros per a la tercer de
cadascuna. Els premiats cediran els drets d'explotació de la propietat
intelꞏlectual que puguen correspondre a l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera per
temps indefinit, per tots els mitjans i àmbits. L’autor/a també podrà fer ús
d’aquesta imatge per a ús promocional seu, sempre que mencione que és la

fotografia guanyadora del present concurs. L’Ajuntament es quedarà per al
seu fons totes les fotografies presentades, i podrà utilitzar-les lliurement per
a la promoció del concurs i en activitats que no tinguen finalitat comercial
(tríptics, exposicions, etc.) així com a exposició indefinida en les seues
estàncies municipals.
11. Imprevistos i altres
Qualsevol imprevist o punt que no quede prou clar en aquestes bases serà
resolt pel jurat qualificador o l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera. Les decisions
del jurat i l'Ajuntament d’Albalat de la Ribera seran del tot inapelꞏlables. La
participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.
13. Situació especial pandèmia
Degut a l’actual situació i en el cas de no celebració de festes, i de les
recomanacions de l’autoritat corresponent, quedaria suspesa l’exposició de les
obres, el lliurament dels premis, així com totes aquelles qüestions que puguen
afectar les festes i/o reunions de persones.
Albalat de la Ribera, juny 2020.
Regidoria de Festes
Ajuntament d’Albalat de la Ribera

