
B   A   S   E   S

Sol·licito:  Participar en el 4t Concurs Biennal de Fotografia Vila
d’Arenys de Mar 2010.

Així mateix:  em comprometo a complir les condicions de les bases específiques
del Concurs de fotografia abans esmentat.

Arenys de Mar, ............... de ................................................. de 2010

Signatura,

�

Participants:
1. El concurs és obert a tothom qui hi vulgui participar.

Tema:
2. El mar.

Obres i presentació:

3. Cada participant hi pot presentar com a màxim 3 obres, no premiades a
Arenys de Mar.

4. La tècnica serà lliure, però es presentarà sobre suport digital en un CD,
tal com s'indica a continuació.

5. Les fotografies s’han de presentar en dos formats, un en baixa resolució
i l'altre en alta resolució. Amb aquesta finalitat es crearan dues carpetes
anomenades BAIXA i ALTA, on es desaran els arxius amb les respectives
resolucions:
a. Els arxius s'anomenaran amb el DNI de l'autor, seguit de la lletra A, B

o C per a cada una de les fotografies. Exemple: Foto 1: 37111222A.JPG.
b. A la carpeta BAIXA, s'hi guardaran els arxius en baixa resolució amb

una amplada màxima de 1024 píxels i/o una alçada màxima de 800
píxels. Es presentaran amb una resolució de 72 dpi, amb una mida
inferior als 800kb.

c. A la carpeta ALTA s’hi guardaran els arxius a 254 dpi en format JPG,
amb la mínima compressió, amb una mida que no excedeixi de 38 cm
d'ample i 28 cm d'alçada.

d. Per tal d'identificar les fotografies, s'acompanyarà el CD de la butlleta
d’inscripció.

6. L’autor, en presentar les fotografies, es responsabilitza que no hi hagi drets
a tercers en les obres, com també de tota reclamació posterior per drets
d’imatge.

7. En el cas de fer una tramesa col·lectiva, es pot enviar en un sol CD, creant
una carpeta per a cada autor, amb el nom d'aquest com a distintiu i
adjuntant-hi una butlleta d’inscripció per a cadascun dels autors.

Tramesa:

8. Els participants poden portar les fotografies des de la publicació d’aquestes
bases en el BOP i fins al dia 27 d’agost de 2010 a la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament d’Arenys de Mar (C.C.Calisay), en horaris d’oficina, o
enviar-les lliures de despeses a:

4t Concurs Biennal de Fotografia Vila d’Arenys de Mar
Regidoria de Cultura

Ajuntament d’Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 31 (Centre Cultural Calisay)

08350 Arenys de Mar

9. El veredicte serà inapel·lable i es farà públic al Centre Cultural Calisay
(riera Pare Fita, 31), el dia 3 de setembre de 2010 a les vuit del vespre.

Veredicte:

10. El lliurament dels premis tindrà lloc a la Sala d’Exposicions del Centre
Cultural Calisay el dia 1 d’octubre de 2010 a les vuit del vespre.

11. Hi haurà dos jurats, un d’admissió, format per persones de l’organització
i que tindrà en compte que es compleixin els requisits establerts en
aquestes bases, i un de qualificador, integrat per persones de reconegut
prestigi dins el món fotogràfic, que valoraran el treball artístic i la qualitat
fotogràfica de les obres presentades.

Primer premi............................................. 300€

Segon premi ...........................................  200€

Tercer premi ............................................ 100€

Millor autor local .................................... 100€

12. Els premis en metàl·lic aniran a càrrec  del pressupost de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar per a l’any 2010. El pagament d’aquests premis es farà
mitjançant transferència bancària al compte que assenyali cada guanyador
a partir de 60 dies del veredicte.

13. Cap concursant no optarà a més d’un premi.

Exposició:
14. La mostra de les obres seleccionades es farà a la sala d’exposicions del

Centre Cultural Calisay de l’1 al 31 d’octubre de 2010.
15. El jurat qualificador serà el que farà la selecció de les obres per exposar.
16. Les obres no premiades i no escollides per a l’exposició es podran recollir

el dia del veredicte o del lliurament de premis. Els CD's no reclamats, seran
destruïts al cap de tres mesos de tancar l'exposició.

17. Totes les obres premiades passaran a formar part de la fototeca de l’AFA.
18. L’Ajuntament d’Arenys de Mar i l’AFA es reserven el dret de reproducció

de les obres premiades que creguin convenient, esmentant el nom de l’autor
i, en qualsevol cas, sense cap percepció econòmica.

19. Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà estudiat per l’organització,
que ho resoldrà.

21. El IV Concurs Biennal de Fotografia Vila d’Arenys de Mar és puntuable per
a l’obtenció de les distincions AFCF i MFCF de la Federació Catalana de
Fotografia amb el número 2010 /27.

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes Bases.

B U T L L E TA  D ’ I N S C R I P C I Ó

núm. sol·licitud

Nom                                Cognoms

Adreça

Població                                                              Codi postal

DNI Telèfon

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incloses
en la nostra base de dades pel fet d’haver participat en algun concurs de cartells o de fotografies a la nostra població. Si  no desitgeu formar-ne
part, feu-nos arribar un correu a cultura@arenysdemar.cat o bé truqueu-nos al telèfon 93 792 41 88.



Foto de Xavi Asensio. Primer premi local, 3r Concurs Biennal, any 2008.

4t CONCURS
BIENNAL DE
FOTOGRAFIA
Arenys de Mar 2010

ORGANITZA

Agrupació Fotogràfica
d’Arenys de Mar

AMB EL PATROCINI DE

Federació Catalana
de Fotografia

Foto d'Albert Porras. Segon premi del 3r Concurs Biennal, any 2008.

Foto de Miguel Parreño. Tercer premi del 3r Concurs Biennal, any 2008.
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