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1. Objecte del concurs
Amb motiu de la realització de la III Fira de la Rosa, l’Ajuntament de Roses organitza els dies 7 i 8 de juny un concurs que
té per objectiu l’elecció de tres fotografies representatives dels
paisatges de Roses i el seu patrimoni.
2. Participants
Concurs obert a totes les persones aficionades a la fotografia
i interessades en el paisatge de Roses i el seu patrimoni.
3. Temàtica i categories
La temàtica central del concurs és el municipi de Roses i s'estableixen tres categories temàtiques específiques:
- Patrimoni natural – Vinya i olivera
- Patrimoni cultural – Fira de la Rosa
- Patrimoni artístic – Escultura urbana
4. Inscripcions
Per participar al concurs cal inscriure’s el dissabte 7 de juny,
de les 10 h a les 20 h o el diumenge 8 de juny, de 10 a 14 h, a la
carpa de l’associació Xarxa Paisatges situada a la Riera Ginjolers (davant el Casal dels Pescadors). Caldrà omplir una fitxa
amb el nom, cognoms, adreça electrònica, telèfon i un pseudònim de cada participant (el pseudònim acompanyarà la fotografia a la galeria de fotos del bloc). En el moment de la
inscripció es lliurarà a cada participant “l’objecte rosa”, una
rosa que ha d’aparèixer obligatòriament a les fotografies.

7. Criteris de valoració
A l’hora de valorar les obres es tindran en compte els següents
aspectes, que es valoraran amb 3 punts cadascun: l’adequació
a la temàtica, l'originalitat i la tècnica.
8. El jurat
Les fotografies guanyadores seran escollides per un jurat format per l’alcaldessa, el regidor de Promoció Econòmica, un
membre del departament de Comunicació de l’Ajuntament de
Roses i un representant de l’associació Xarxa Paisatges.
9. Premis
Als premiats se’ls donarà un val, en el qual figurarà la quantitat
del premi aconseguit i que podran canviar per material fotogràfic a qualsevol de les botigues de fotografia de Roses.
- Premi Patrimoni natural – Vinya i Olivera: material fotogràfic valorat en 150 euros
- Premi Patrimoni cultural – la Fira de la Rosa: material
fotogràfic valorat en 150 euros
- Premi Patrimoni artístic – escultura urbana: material
fotogràfic valorat en 150 euros
Procediment de concessió del premi: concurrència competitiva
11. Veredicte del jurat
El veredicte del jurat, inapel·lable, es farà públic el diumenge
8 de juny, a les 18 h, mitjançant el bloc:
http://lavilaambrosa.blogspot.com.es i per correu electrònic
als participants. (D’aquest acte se n’aixecarà acta).

5. Format de les obres
Cada participant podrà concursar a les categories que desitgi,
presentant un màxim d’una fotografia per categoria. Les fotografies han de ser originals i inèdites, i no poden haver estat
premiades en altres concursos.
Les fotografies hauran de ser realitzades en format digital (càmera fotogràfica o smartphones). Les fotografies hauran de tenir
una resolució mínima de 600x480 píxels i màxima de 2048x1536
píxels. És imprescindible que a la fotografia apareixi “l’objecte
rosa” que s’haurà lliurat en el moment de la inscripció.
Les fotografies que es presentin al concurs han d’enviar-se per
correu electrònic a xarxapaisatges@gmail.com o es poden descarregar als ordinadors situats a la carpa de l’asociació Xarxa
Paisatges, situada a la rambla Riera Ginjolers.
Es crearà una galeria fotogràfica al bloc de l'activitat:
http://lavilaambrosa.blogspot.com.es/

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 a concurs. Així mateix, serà responsabilitat del participant obtenir l’autorització de les persones que poguessin aparèixer en cada fotografia, a menys que dita fotografia hagi estat realitzada en un lloc
públic i en la forma legalment establerta, assumint tota reclamació per
drets d’imatges. Els drets de les obres s’estableixen sota llicència de
Creative Commons, per tal que les imatges puguin ser difoses i utilitzades a Internet.

6. Termini
El termini de recepció finalitzarà el diumenge 8 de juny, a les
14 h, tant per les fotografies enviades per Internet com per
aquelles descarregades als ordinadors situats a la carpa.

14. Acceptació de les bases
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes
bases. Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt pel
jurat, essent les seves decisions inapel.lables.

12. Exposició
Totes les fotografies enviades pels concursants podran ser visionades els dies 7 i 8 de juny a la carpa de l’associació Xarxa
Paisatges, fins a les 20 h.
Les fotografies guanyadores quedaran exposades al bloc de
l'activitat http://lavilaambrosa.blogspot.com.es
13. Drets

