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Concurs Fotografia
Paco Teodoro
1. BASES:
La Federació de Falles Junta Local Fallera de Tavernes de la Valldigna vol comunicar als
seus fallers el concurs de fotografia sobre el món faller. Una instantània que reflectisca
aquest meravellós món que són les falles. La fotografia guanyadora serà el cartell
anunciador de les festes falleres del 2022.
2. PARTICIPANTS:
Fotògrafs aficionats censats en alguna de les falles de la localitat.
3. TEMA I MODALITAT
La tècnica és lliure i s’hi poden presentar fotografies en blanc i negre i en color, amb
independència del procés (analògic o digital).
El tema del concurs és el món faller i les obres podran captar moments o seqüències que
tinguen alguna cosa a veure amb les falles i el seu món.
Es valorarà l'impacte visual de la fotografia, tenint en compte la grandària final en què
s'exposaran i el fet de no tindre cap tractament de retoc.
4. FORMAT:
Les obres s’han de presentar sense muntar en cap suport, de mida 15x20.
L'orientació ha de ser vertical.
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5. OBRES:
S’hi poden presentar un màxim de tres obres per autor. S’enviarà un correu electrònic a
l’adreça fallestavernes@hotmail.com

cal fer-hi constar el tema de l’obra, l'autor ha

d'aportar el seu nom, l’adreça, el telèfon mòbil, l’adreça de correu electrònic i el nom de la
comissió fallera a què pertany.
Les imatges retocades digitalment seran excloses.
Les imatges seran originals i inèdites, i no poden haver estat premiades anteriorment en
un altre concurs fotogràfic.
Les imatges no poden estar subjectes a drets d'autor.
Les persones que apareguen en fotos no poden estar en primer pla ni ser recognoscibles.
És una qüestió de respecte al dret de la imatge de cada persona, llevat que es tinga el
seu consentiment. En cas que hi aparega un menor, els pares han de signar el
consentiment.
Les imatges no poden portar marc ni signatura.

6. RECEPCIÓ DE LES OBRES
Les

fotografies

es

poden

enviar

a

la

direcció

de

correu

electrònic

fallestavernes@hotmail.com a partir del diumenge 25 de juliol fins el dimecres 25 d’agost.
.
7. TERMINI DE PRESENTACIÓ:
El termini de recepció de les obres es tanca aquest mateix dia. Passada aquesta data (
25 d’agost de 2021) , no s'admetran fotografies.
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8. JURAT:
El jurat està compost per una persona dedicada al sector de la fotografia.
La decisió del jurat és inapel·lable i està facultat per a resoldre qualsevol incident no
previst en les bases.
Si el jurat ho creu oportú, els premis poden quedar deserts.
9. PREMIS:
S'estableix un únic premi d'una placa acreditativa, que serà lliurada en l'exercici faller
2022 en l’entrega de premis del dia de la crida fallera, a més d'usar la fotografia com a
cartell anunciador de les festes falleres del 2022.
10. RESOLUCIÓ:
La decisió del jurat es farà pública el dilluns dia 13 de setembre. Així mateix, l'acta del
jurat es remetrà posteriorment per correu electrònic a tots els participants i es farà pública
als mitjans de comunicació que es considere oportú.
11. EXPOSICIÓ:
Les obres seran exposades a les reds socials de la federació de falles junta local fallera.

12. CESSIÓ D'OBRES:
Cada artista participant ha de firmar la cessió de l'obra. Per a aquest motiu es sol·licitarà
als artistes la cessió.
13. DRETS
S'entén que els participants autoritzen la FDF a quedar-se en propietat aquestes còpies
exposades.
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S'entén que els participants autoritzen l'organització del concurs a reproduir les seues
obres en qualsevol mitjà o suport tècnic i digital, sempre que la finalitat de la reproducció
siga la publicació del concurs i de l'exposició, esmentant el nom de l'autor.
A més, els artistes declaren no tenir cap contraprestació pels drets de les seues obres.
Els concursants es responsabilitzen totalment que no hi ha drets a tercers en les obres
presentades, així com qualsevol reclamació pels drets d'imatge.
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les bases.
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AUTORITZACIÓ AL MENOR
……………..………………………………………………………………
……………………………………,

com

a

pare/mare

amb
del

DNI
xiquet/a

………………………………………………………………………………………. menor de 18
anys, autoritze la FDF Junta Local Fallera de Tavernes de la Valldigna a utilitzar la
fotografia on apareix el menor per al cartell anunciador de les Falles 2020, i per a
qualsevol altre ús en foment de la festa fallera d’esta localitat.

AUTORITZACIÓ
……………..………………………………………………………………

amb

DNI

……………………………………, autoritze la FDF Junta Local Fallera de Tavernes de la
Valldigna a utilitzar la fotografia on apareix la meua imatge per al cartell anunciador de
les Falles 2020, i per a qualsevol altre ús en foment de la festa fallera d’esta localitat.

