III Concurs Comarcal de Fotografia Solidària
L’objecte d'aquesta convocatòria és la realització d'un concurs fotogràfic temàtic de
projectes de cooperació, estades solidàries i turisme responsable en els quals
participen persones i entitats de la comarca, amb l'objetiu de donar a conèixer el treball
de les diferents ONGD, la realitat dels països on porten a terme els seus projectes i les
experiències viscudes per les persones cooperants.

BASES
PRIMERA: Poden participar persones
majors d'edat residents a la comarca del
Camp de Morvedre i col.lectius i
associacions amb seu social a la comarca.

SETENA: El jurat seleccionarà una part de les
obres presentades per a ser exposades
durant l'any 2011 en una exposició itinerant
per diferents indrets de la comarca.

SEGONA: Cada participant pot presentar un
màxim de 3 fotografies, cadascuna per
separat, d’una temàtica relacionada amb la
cooperació amb els països del Sud o amb
les experiències viscudes.

VUITENA: El jurat està compost per
professionals de les arts plàstiques i visuals, i
dels mitjans de comunicació, representants de
ONGD i de l'entitat organitzadora, totes
aquestes persones han de ser de la comarca.

TERCERA: S'admeten aquelles obres
realitzades entre octubre de 2006 i octubre
de 2010, que no hagen estat premiades en
altres concursos. Es poden presentar en
blanc i negre o en color. Les fotos han de
ser de 30 x 20 cm. S’han de presentar en
paper fotogràfic sense cap suport. Al dors
de la fotografia s’ha de fer constar el títol de
l'obra.

El jurat valorarà no només la qualitat de la
imatge i el missatge transmès, sinó també el
contingut del projecte on s’ha realitzat la
fotografia..

QUARTA: Les obres caldrà presentar-les a
la-tenda de tot el món (passatge Vicente
Moliner, 4 baixos. Port de Sagunt). El
termini d'admissió acaba el 28 de febrer de
2011.

NOVENA: Les obres seleccionades per a
l'exposició itinerant podran ser reproduïdes
per l'entitat organitzadora per formar part del
fons fotogràfic de la-tenda de tot el món, per
utilitzar-les en aquelles activitats que
considere oportunes durant aquest any i
posteriors.

CINQUENA: L’obra s’ha de lliurar en un
sobre tancat. A més, en un foli a banda cal
indicar:
- Títol de l'obra.
- Nom, cognoms, adreça, telèfon i adreça de
correu electrònic de l'autor o autora.
- Breu descripció de la fotografia, lloc i data
de realització i context del projecte i de la
comunitat en què es s’ha desenvolupat
l'experiència.
SISENA: S'atorgaran els següents premis:
- Un primer premi de 300 euros en metàl·lic i
un val de 100 euros en productes de latenda

La decisió del jurat s'adoptarà per majoria
simple dels membres, i pot declarar deserts
els premis. El lliurament dels premis
s'efectuarà en l'acte d'inauguració de
l'exposició durant el mes de març de 2011.

DESENA: Les obres no seleccionades podran
ser retirades pels autors i les autores a l’abril
de 2011.
ONZENA: L'entitat organitzadora es reserva
el dret de fer modificacions en el calendari,
sempre que aquestes contribuïsquen a un
major èxit d'aquest concurs.
La participació en aquest concurs implica
l'acceptació d'aquestes bases.
Col·labora:

- Dos accèssit de 100 euros en metàl·lic i un
val de 50 euros en productes de la-tenda
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