Concurs de fotografia 30é aniversari
València Acull

Bases
Tema 2: Persones immigrants i els seus treballs

Convocatòria oberta des
del:

Tema 3: Les cares de la immigració

15/05/2019

Tema 1: Celebrant la migració

Tema 4: Refugiant: una vida nova
 Aquests temes són completament lliures a la interpretació de
cada participant. Poden ser fotografies més simbòliques,
abstractes, ‘realistes’, …. etc.
 Convocatòria oberta des del 15 de maig 2019 fins al 27 de
juliol 2019 (inclusivament).
 S'exposaran les fotos guanyadores de cada tema i una
selecció de 16 finalistes en unes jornades culturals i en el Blog
de l'associació. https://vacoge.wordpress.com/
Qui pot participar?
Totes les persones de qualsevol edat (exceptuant membres i
familiars del jurat).
Quantes obres i amb quin format?
Cada autor/a pot presentar DOS fotografies (JPEG o TIFF),
indicant amb claredat el tema que tracta i el títol de cada
obra. En color o blanc i negre o utilitzant qualsevol altra

Fins al (nova data):
27/07/2019

Premis
 Hi haurà 16 finalistes.
 Tots rebran un certificat de
València Acull.
 Per a cada tema, hi ha
premi. La guanyadora/el
guanyador rebrá una peça
de ceràmica dissenyada en
exclusiva per a aquest
propòsit pel grup de
ceramistes En Cⁿ.
 Es lliuraran els premis en les
jornades culturals a octubre
2019 (lloc i data per
confirmar).

tècnica. Han de tindre una bona qualitat (resolució mínima 300
ppp i grandària 2362 x 1772 píxels). No han d'haver-se
presentat en cap altre concurs fotogràfic.
On s'envien i com?
S'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic:
fotografiaValenciaAcull30anys@gmail.com
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En el correu, cal incloure la següent informació:
Nom i cognoms:
DNI/ NIE/Núm. passaport:
Telèfon de contacte:
Títol de fotografia 1
Títol de fotografia 2
 L’organització garantirà l'anonimat de cada autor/a i de
cadascuna de les fotografies perquè el jurat puga realitzar la
selecció dels i les finalistes sense conèixer en cap moment la
identitat de les persones concursants.
 Tots els treballs presentats rebran justificant de recepció.
Després de la data i hora de tancament no s'acceptarà cap
enviament.
Quan es publicarà la resolució del jurat?
 El 22 de setembre 2019. Es comunicarà el resultat a les
persones finalistes i també en el blog de València Acull:
https://vacoge.wordpress.com/
En participar en aquest concurs fotogràfic, s’accepta les regles
d'inscripció i les següents condicions legals:
 La seua participació en el concurs involucra el seu
consentiment per a permetre que les fotografies (i el seu
nom) es publiquen, tant si són guanyadors com si són
seleccionades entre les millors de cada tema per a
l'exposició.
 Els i les participants conservaran la propietat i tots els altres
drets per a l'ús futur de les seues fotografies. València Acull
acreditarà i reconeixerà els drets d'autor en totes les seues
publicacions, webs, etc.
 En participar en el present concurs, les persones participants
garanteixen que els seus materials són originals, de la seua
propietat i que no infringeixen els drets de tercers. Per tant,
qualsevol fotografia enviada que no siga original de l'autor o
l'autora serà exclosa.
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