
BASES DEL
CONCURS

SilsSils
Concurs
Fotogràfic

1.- Tema
 a.- Tema lliure a.- Tema lliure
 b.- Patrimoni cultural i natural de Sils b.- Patrimoni cultural i natural de Sils b.- Patrimoni cultural i natural de Sils
2.- Obres2.- Obres2.- Obres
 a.- Cada participant podrà presentar un total de quatre fotografies, dues per cada categoria.  a.- Cada participant podrà presentar un total de quatre fotografies, dues per cada categoria. 
 b.- S’admetrà qualsevol tècnica o manipulació en qualsevol dels temes.
 c.- En cada una de les categories les fotografies poden ser en blanc i negre o en color. c.- En cada una de les categories les fotografies poden ser en blanc i negre o en color.
3.- Cada participant podrà optar només a un sol premi.
4.- El format
 a.- Les obres han de tenir unes dimensions mínimes de 20x25 centímetres a.- Les obres han de tenir unes dimensions mínimes de 20x25 centímetres
 b.- Les obres s’han de presentar muntades sobre un suport de cartolina blanca que faci dos centí b.- Les obres s’han de presentar muntades sobre un suport de cartolina blanca que faci dos centí-
metres més per cada costat de l’obra. 
 c.- El suport no pot dur marcs ni vidres i no pot excedir els 3 mil·límetres de gruix. c.- El suport no pot dur marcs ni vidres i no pot excedir els 3 mil·límetres de gruix.
5.- Identificació
 a.- Cada fotografia ha de portar, a darrere, les dades següents:
 - El DNI de l’autor
 - El títol de l’obra
 - El tema que concursa
 b.- S’ha d’adjuntar, a dins d’un sobre tancat amb el DNI al dors, la següent informació: b.- S’ha d’adjuntar, a dins d’un sobre tancat amb el DNI al dors, la següent informació:
 - Nom de l’autor
 - Adreça
 - Telèfon
 - Correu electrònic
 c.- No s’admetrà cap fotografia que porti la identificació o signatura de l’autor sobre la imatge.  c.- No s’admetrà cap fotografia que porti la identificació o signatura de l’autor sobre la imatge. 
6.- Les obres:

Sils
Es lliuraran personalment al Centre d’Informació de l’Estany de Sils dissabtes i diumenges de 10h a 14h.

SilsSils
Es lliuraran personalment al Centre d’Informació de l’Estany de Sils dissabtes i diumenges de 10h a 14h.

SilsSils
7.- Les fotografies es poden presentar fins el dia 21 de setembre de 2014.

SilsSils
7.- Les fotografies es poden presentar fins el dia 21 de setembre de 2014.

SilsSils8.- PremisSilsSilsEls primers premis de cada tema rebran 145€.SilsSilsHi haurà un petit obsequi per a tots els participants.SilsSils9.- JuratSilsSilsEl jurat estarà format per 4 persones de Sils o representants d’una entitat local. SilsSilsEl jurat estarà format per 4 persones de Sils o representants d’una entitat local. SilsSils10.- El veredicte i el lliurament de premis es farà públic el dia 26 de setembre de 2014 a les 19.00h al Centre SilsSils10.- El veredicte i el lliurament de premis es farà públic el dia 26 de setembre de 2014 a les 19.00h al Centre SilsSilsd’Informació de l’Estany.SilsSils11.- L’exposició de les obres tindrà lloc al Centre d’Informació de l’Estany del 26 de setembre al 26 d’octuSilsSils11.- L’exposició de les obres tindrà lloc al Centre d’Informació de l’Estany del 26 de setembre al 26 d’octuSilsSils-SilsSilsbre de 2014. L’horari d’obertura serà els caps de setmana i festius de 10.00 a 14.00 hSilsSilsbre de 2014. L’horari d’obertura serà els caps de setmana i festius de 10.00 a 14.00 hSilsSils12.- Les obres premiades passaran a formar part de l’arxiu municipal. Els organitzadors es reserven el dret SilsSils12.- Les obres premiades passaran a formar part de l’arxiu municipal. Els organitzadors es reserven el dret SilsSilsde fer ús de les fotografies guanyadores. SilsSilsLes fotografies concursants del tema “patrimoni cultural i natural de Sils” quedaran totes en propietat de SilsSilsLes fotografies concursants del tema “patrimoni cultural i natural de Sils” quedaran totes en propietat de SilsSilsl’arxiu municipal com a fons documental sense possibilitat de ser reclamades o retornades als seus SilsSilsl’arxiu municipal com a fons documental sense possibilitat de ser reclamades o retornades als seus SilsSilspropietaris.SilsSilsLes fotografies concursants del “tema lliure”, un cop finalitzada l’exposició, s’hauran de passar a recollir SilsSilsLes fotografies concursants del “tema lliure”, un cop finalitzada l’exposició, s’hauran de passar a recollir SilsSilsal Centre d’Informació de l’Estany en dies festius i caps de setmana de 10h a 14h. Si en el període d’un SilsSilsal Centre d’Informació de l’Estany en dies festius i caps de setmana de 10h a 14h. Si en el període d’un SilsSilsmes no s’han recollit les fotografies aquestes quedaran en propietat de l’arxiu municipal.SilsSilsmes no s’han recollit les fotografies aquestes quedaran en propietat de l’arxiu municipal.SilsSils13.- Els organitzadors es reserven el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.SilsSils13.- Els organitzadors es reserven el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.SilsSils14.- Els organitzadors tindran cura de les fotografies rebudes, no obstant això no es fan responsables dels SilsSils14.- Els organitzadors tindran cura de les fotografies rebudes, no obstant això no es fan responsables dels SilsSilsdanys fortuïts que poguessin produir-se.SilsSils15.- La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.SilsSils15.- La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.SilsSils16.- Per qualsevol dubte enviar un correu electrònic a temporania@hotmail.com.SilsSils16.- Per qualsevol dubte enviar un correu electrònic a temporania@hotmail.com.Sils
14è


