Molt Il·lustre Ajuntament de Nules

El M.I. Ajuntament de Nules convoca el
“I CONCURS DE FOTOGRAFIA LA MARJAL DE NULES”
BASES DEL CONCURS
La finalitat del concurs és la de conscienciar la ciutadania, en especial els més joves,
sobre la importància de preservar i valorar l'hàbitat natural de la marjaleria de Nules.
1. El concurs comprén dues categories, una de general i una de juvenil:
-

Categoria general, pot participar-hi qualsevol persona de qualsevol edat.
Categoria juvenil, només podran participar-hi persones amb edats compreses
entre els 8 i els 14 anys.

2. TEMÀTICA
El tema de les dues categories serà “La marjal del terme municipal de Nules
(Castelló)”.
3. CATEGORIES
CATEGORIA GENERAL:
Apartats:





Paisatge.
Fauna i flora: queden excloses d'aquest apartat fotos d'animals
en captivitat o de granja i mascotes familiars, així com fotos del
gènere natura morta o bodegó.
Element humà: en aquest apartat les fotografies han d'orientar-se
a la captació de moments que mostren persones com a element
d'interés principal de la fotografia emmarcades dins d'una
activitat relacionada amb la marjal, o fotografies de la
intervenció humana. Les fotografies han d’estar realitzades al
terme de la marjal de Nules, el qual està delimitat al nord per la
ratlla de Borriana, al sud per la ratlla de Moncofa, a l’est per la
costa i a l’oest per l’autovia A7 (vegeu mapa adjunt).
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CATEGORIA JUVENIL: general.
4. Les fotografies podran ser presentades en color o blanc i negre. No seran admesos
els fotomuntatges.
5. Cada autor podrà participar indistintament en un o en diversos apartats. El nombre
màxim de fotografies a presentar en cada apartat és de tres.
6. Les fotografies hauran d'enviar-se a l’adreça de correu electrònic
concursofoto@nules.es. Només s'adjuntarà una fotografia en cada correu i s’hi
indicarà el títol de l'obra i l'apartat al qual es presenta. En tots els correus ha de
constar: nom i cognoms del fotògraf, domicili, telèfon i adreça electrònica.
En la categoria juvenil ha d’afegir-se el nom del pare o mare de l'autor, així com el
telèfon i l’adreça electrònica d'un d'ells.
No seran admesos els treballs que no complisquen aquestes condicions.
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7. La fotografies no hauran de superar els 3.000 px de costat major en enquadraments
horitzontals, ni els 1.500 en el costat major per a enquadraments verticals, amb una
resolució de 254 ppp, i no hauran de superar els 3 Mb. Màxim 1.500 px de costat en
fotografies quadrades. Es recomana l'espai de color sRGB.
No seran admesos els treballs que no complisquen aquestes condicions.
8. El termini d'admissió finalitzarà el dia 1 de desembre del 2017.
9. Hi haurà un jurat format per tres persones relacionades amb el món de la fotografia,
que serà responsable d’atorgar els premis. La decisió del jurat serà inapel·lable.
El jurat estarà format pels membres següents:
-

Franc Ortiz – Videògraf local
Rafael Escrig – Fotògraf local
Arturo de las Liras – Fotògraf local

10. La decisió del jurat tindrà lloc durant la segona quinzena de desembre del 2017. La
notificació de la decisió es realitzarà durant els 15 dies posteriors.
11. Premis.
En la categoria general s'atorgaran un premi i un accèssit per cada apartat.
Primer premi apartat paisatge: 300 €
Accèssit apartat paisatge: 200 €
Primer premi apartat flora/fauna: 300 €
Accèssit apartat flora/fauna: 200 €
Primer premi apartat element humà: 300 €
Accèssit apartat element humà: 200 €
Es lliuraran diplomes als cinc primers classificats.
En la categoria juvenil s’atorgarà un premi únic a la millor fotografia consistent en una
càmera bridge valorada aproximadament en 200 €.
Es lliuraran diplomes als cinc primers classificats.
12. Els resultats seran notificats via adreça electrònica i telefònica als autors
corresponents, i així mateix es publicaran en la pàgina web de l'Ajuntament.
13. Les obres fotogràfiques premiades podran ser utilitzades per l'Ajuntament de Nules
únicament amb fins de difusió, promoció o organització de posteriors convocatòries del
concurs, i citaran sempre el nom de l'autor i sense perjuí dels seus propis drets d'autor.
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14. Els participants autoritzen l'organització a la reproducció i exhibició amb la
finalitat d'una possible exposició de les obres.
15. Amb la seua participació en el concurs, s'entén que tots els autors es
responsabilitzen de l'autoria de les obres presentades i de la no-existència de drets a
tercers, i s’eximeix l'organització de qualsevol aspecte relacionat amb l'incompliment
d’aquests drets.
16. L'organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista en
les bases. La participació en el certamen implica l'acceptació d’aquestes bases.

“Bases aprobades per Decret d’Alcaldia núm. 2017-1383 de data 24 de maig del
2017”

