CONCURS DE FOTOGRAFIA de FESTA MAJOR 2022 organitzat per l’AVVDE
3a Edició.
BASES
1a ORGANITZADORS I PARTICIPANTS: L'Associació de Veïns i Veïnes de la Dreta de
l'Eixample convoquen la 3a edició del concurs de fotografia dins el marc de la Festa Major
de la Dreta de l'Eixample 2022. El concurs està adreçat a tota la ciutadania major de setze anys de la Ciutat de Barcelona.
2a TEMÀTICA: El tema del concurs és "DESCOBRINT LA GENT DEL BARRI".
3a OBRES: Cada persona participant podrà presentar un màxim de 2 obres originals que
no hagin estat presentades prèviament en altres concursos, plataformes o qualsevol mitjà
digital o imprès. Els participants s’han de responsabilitzar de l'autoria del material presentat, de què no existeixen drets a tercers, així com de tota possible reclamació per drets
d'imatge sobre les obres presentades al concurs. Les fotografies no es podran alterar
electrònicament ni per qualsevol altre mitjà. Tampoc s'acceptaran fotomuntatges. Es permetran mínimes correccions de color i lluminositat, en cas de dubte, el jurat pot sol·licitar
a l'autor o a l'autora, l'arxiu corresponent per a la seva comprovació.
4a PRESENTACIÓ: Les fotografies han de tenir un suport informàtic en format JPEG, a
una resolució no superior de 300 ppp.
5a ENVIAMENT de LES OBRES: Les fotografies s’enviaran a l'adreça avvdeconcursfoto@gmail.com. Caldrà incloure en el cos del missatge el nom del o de la participant, així
com el seu número de telèfon.
6a DATES CLAU: El període per trametre el material és del 25 d'abril al 20 de maig del
2022. No s'admetran obres presentades amb posterioritat a aquesta data.
7a PREMI: Les quatre obres guanyadores obtindran un val de compra de 100 € destinat
a utilitzar-lo en les parades del Mercat de la Concepció.
8a DICTAMEN: El dictamen del jurat es farà públic durant el transcurs de la FESTA MAJOR de la DRETA de L'EIXAMPLE i l'organització el comunicarà, prèviament, als premiats i
premiades per correu electrònic o telefònicament.
9a EL JURAT: El jurat estarà format per dos membres de l'AVVDE i per dues persones
vinculades professionalment a la imatge.
10a EXHIBICIÓ: Les obres presentades es podran veure a la web de l'AVVDE i en altres
plataformes de les entitats vinculades a la FESTA MAJOR DE LA DRETA DE L'EIXAMPLE
2022, i podran ser objecte de la seva difusió.
11a ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs suposa l'acceptació
de totes i cadascuna d'aquestes bases i del dictamen inapel·lable del jurat.
Barcelona, 1 d'abril del 2022. Junta de l'AVVDE.

