XX CONCURS DE FOTOGRAFIA
“SUERA: UN POBLE AL CARRER”
Dissabte 16 i diumenge 17 de desembre de 2017
Bases
1. Participació: Lliure.
2. Obres: Les fotografies podran ser en blanc i negre o en color i la tècnica lliure.
3. Tema: “Suera: un poble al carrer”, 16 i 17 de desembre de 2017.
4. Número d’obres: Cada participant podrà presentar un màxim de 5 fotografies en
cada una de les categories.
5. Format: Dimensions mínimes de 13 x 18, sobre cartolina rígida o paspartú de 40
x 50. Darrere de cada obra figurarà un lema i estarà acompanyada per un sobre
tancat amb el mateix lema i al seu interior figurarà el nom, l’adreça i el telèfon de
l´autor.
6. Presentació: Les obres poden enviar-se lliures de despeses a l´Ajuntament de
Suera, carrer Major núm. 1, C.P. 12223 Suera (Castelló).
7. Jurat: El designarà el Centre Cultural Suera.
Premis
Hi haurà tres premis:
A) Premi a la millor col·lecció en blanc i negre composada per un mínim de tres i
un màxim de cinc fotografies: Placa i 100 euros.
B) Premi a la millor obra individual en blanc i negre: Placa i 100 euros.
C) Premi a la millor obra individual en color: Placa i 100 euros.
Calendari
Admissió: El termini finalitzarà el dilluns 15 de gener de 2018.
Veredicte: Es farà públic el 3 de febrer a les 13 h a la seu social del Centre Cultural
Suera.
Exposició
Amb les obres premiades i les seleccionades es realitzarà una exposició a la seu social del
Centre Cultural Suera, el 3 i el 4 de febrer.
Devolució
Les obres es tornaran del 19 al 23 de febrer de 2018 a l´Ajuntament de Suera.
Notes
A) Les fotografies premiades quedaran en poder de l’organització, que es reserva el
dret de publicar-les, citant l´autor.
B) L´organització no es fa responsable de possibles deterioraments soferts per
defectes d`embalatge i transport.
C) La participació en aquest certamen suposa la total acceptació de les bases en
totes les seues condicions.
D) Els guanyadors enviaran les obres premiades en format digital a
papeleria@plsalvador.e.telefonica.net

