Bases del Concurs fotogràfic: Paisatge natural i Patrimoni rosinc. La vila amb Rosa.
Xarxa Paisatges.
1a Fira de la rosa

1. Objecte del concurs
Elecció de tres fotografies representatives dels paisatges de Roses i el seu patrimoni.
S'estableixen tres categories: paisatge urbà, paisatge natural i paisatge cultural.

2. Participants
Concurs obert a totes les persones aficionades a la fotografia i interessades en el paisatge
de Roses i el seu patrimoni.
3. Inscripcions
Per formar part de dit concurs s'hauran de realitzar unes inscripcions. Aquestes es durant a
terme de 10 a 11:30h el dia 22 d’abril de 2012 a la carpa habilitada per l'activitat a la Rambla
Riera dels Ginjolers just davant el Casal dels Pescadors. Les inscripcions les faran membres
de l'Associació Xarxa Paisatges hi ha de constar: el nom, cognoms, adreça electrònica o
telefon i un pseudònim de cada participant (aquest apareixerà a la galeria de fotos del bloc
junt amb la fotografia).
Juntament amb les inscripcions es facilitarà als participants la informació i les bases del
concurs. També es farà entrega de l'objecte “rosa” que ha d'aparèixer a les fotografies.
4.Format
Les fotografies hauran de ser realitzades en format digital, tant amb càmera fotogràfica com
amb smarphones. Aquestes podran ser enviades a una adreça de correu electrònic
(lavilaambrosa@gmail.com) o bé hi haurà la possibilitat de descarregar les imatges, en els
ordinadors situats a la carpa habilitada per l'activitat. Les fotografies hauran de tenir un
mínim de 600 x 480 píxels i un màxim de 2048 x 1536 píxels.
5. Obres
Les fotografies han de ser originals i inèdites, i no poden haver estat premiades en altres
concursos.
Cada concursant podran remetre tantes fotografies com vulguin però especificant les quatre
escollides per a entrar al concurs. Juntament amb la fotografia s'ha d'esmentar l'indret des
d'on s'ha realitzat.
L'objecte “rosa”, entregat durant les inscripcions, serà indispensable que estigui present a
les fotografies, igual que els elements del paisatge i patrimoni de Roses.
6.Bloc/e-mail
Els

concursants

hauran

d'enviar

les

fotografies

a

l'adreça

electrònica

lavilaambrosa@gmail.com. Es crearà una galeria fotogràfica mitjançant el bloc de
l'activitat, http://lavilaambrosa.blogspot.com.es/.
Els membres de la l'associació Xarxa Paisatge seran els encarregats de penjar les
fotografies al bloc a mesura que els concursants les vagin enviant.
Col.laboren: Associació Xarxa Paisatges i Centre Enològic i Lúdic Coll de Roses

7.Termini
El termini de recepció de les fotografies finalitzarà el mateix dia 22 a les 24:00h per aquelles
enviades per Internet i les 20h per els concursants que vulguin descarregar les fotografia als
ordinadors situats al Casal dels Pescadors.

8.Premis
Es donarà només un premi per cada una de les categories i serà el mateix jurat que
decideixi a quina categoria pertany cada fotografia.
Premis per categoria:
●
●

●

Fotografia del Paisatge Urbà: Dues entrades per l'obra de teatre “L'Espera” el dia 12
de Maig de 2012.
Fotografia del Paisatge Natural: Dues entrades al Centre Enològic i Lúdic Coll de
Roses. Horaris: De dilluns a dissabte de 10h-18h i diumenges i festius de 10h-14h.
Carretera de les Arenes s/n. Telèfon: 972 25 64 65.
Fotografia del Paisatge Cultural/Patrimonial: Dues entrades a la Ciutadella i al Castell
de la Trinitat.

Les fotografies guanyadores s'exposaran al bloc http://lavilaambrosa.blogspot.com.es/

9.Exposició
Totes les fotografies enviades pels concursants podran ser visionades el mateix dia 22 al
local del Casal dels Pescadors fins les 20:00h. Les fotografies guanyadores quedaran
exposades al bloc de l'activitat http://lavilaambrosa.blogspot.com.es
10.Drets
El participant manifesta i garanteix que és l'únic autor de la/les fotografies i i titular de tots els
drets d'autor sobre la/les fotografia/es que presenta a concurs. Els drets es trobaran en una
llicencia de Creative Commons perquè les imatges puguin ser difoses i utilitzades a Internet
sempre indicant els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor.(sense ànim de
lucre o activitat comercial). La llicencia Creative Commons més adient pel concurs fotogràfic
és “Reconeixement-noComercial- SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative
Commons”, l'enllaç és el segúent:

http://creativecommons.org/choose/resultsone?q_1=2&q_1=1&field_commercial=n&field_derivatives=n&field_jurisdiction=&fi
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11.Criteris de valoració.
A l’hora de valorar les obres es tindran en compte els següents aspectes: el compliment dels
requisits, (aparició de la rosa i fotografies relacionades amb el patrimoni de Roses)
l'originalitat i la tècnica.
12.El jurat
Les fotografies guanyadores seran escollides per un jurat format per un/a artista invitat, un
representant de Xarxa Paisatges i un representant de l'Ajuntament de Roses. El jurat no
serà presencial sinó que l'elecció de les fotografies es realitzarà online.
L'anunci dels guanyadors/es serà publicat el dia 23 (diada de Sant Jordi) mitjançant el
mateix bloc i correu electrònic, o per comunicació directa amb la persona interessada.

13.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.
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