11. Altres determinacions
L’organització tindrà la màxima cura de la conservació de les obres, però no es fa
responsable de qualsevol accident que pugui sorgir.
Totes les obres del concurs s’exposaran durant els dies que determini l’organització.
Qualsevol altra qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització.
El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

FI BASES

CABRANDARI 2020
15a edició concurs de fotografia

Inscripcions i + info:
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Organitza

Ajuntament de
Cabra del Camp

Amb la col·laboració de
Fotomuntatge calendari butxaca 2020

5. Característiques de les obres
1. Finalitat
El quinzé Concurs Fotogràfic Cabrandari és un mitjà per potenciar la creació
artística i la pràctica fotogràfica. Alhora, es volen difondre escenaris de tot el
municipi per tal de redescobrir racons i tradicions del municipi.
A través d’aquest concurs, s’escolliran les fotografies per als calendaris del 2021.

2. Participants i categories
Hi pot participar tothom que ho desitgi segons les categories existents.
Cada autor/a pot presentar una fotografia per premi.
Existeixen les següents categories:
* Categoria A (infantil – juvenil): fins a 18 anys complerts
* Categoria B (adult): majors de 18 anys

3. Temàtica
La temàtica, de manera general, són: els racons, els paisatges, la gent, les
tradicions populars i el patrimoni artísticocultural del municipi de Cabra del Camp,
en referència a cada premi fixat.

4. Premis
Es fixen un total de vuit premis.
Tots els premis són de dotació única de 100€/premi.
Són els següents:
Premis RETRAT (categoria A i B): Fotografies on la gent és protagonista, en les
quals es veu clarament que el/s personatge/s estan posant conscientment per
a la fotografia (d’una o més persones).
Premis PAISATGE (categoria A i B): Fotografies del nostre entorn (amb
predomini de la natura, del patrimoni artístic...
Premis TRADICIONS (categoria A i B): Fotografia de les nostres festes populars,
relacionades amb l’agricultura, els costums i tradicions locals...
Premis FOTOMUNTATGE (categoria A i B): Fotocomposicions realitzades amb
programes informàtics d’edició i retoc d’imatges basats en la tècnica del
collage, l’alteració de formes i colors... Poden ser treballs sobre qualsevol
temàtica citada.
No s’accepta cap fotomuntatge en els premis ‘retrat’, ‘paisatge’ i ‘tradicions’.
Cada autor/a pot presentar una sola obra per premi.

En qualsevol cas, no es podrà rebre més d’un premi.

Les fotografies han de ser originals i inèdites i han de tenir un títol que les identifiqui.
Han de complir aquests requisits formals:
Mides: Com a mínim 20x30 cm i com a màxim 30x45 cm.
Format: Els treballs es presentaran, únicament, en paper fotogràfic.
Color: Els treballs poden ser en color o en blanc i negre, indistintament.
S’accepten fotografies en formats panoràmics.
No s’acceptaran els treballs que incompleixin aquests requisits (fotocòpies en color,
impressió en paper convencional, fotografies de mides superiors o inferiors...).
- Les fotografies han de tenir una antiguitat màxima d’ 1any.

6. Presentació
Cada participant ha de formalitzar la inscripció de la següent manera:
Cal que poseu la/les vostra/es fotografia/es dins un sobre gran. A cada sobre
hi pot haver més d’una fotografia.
A més a més, aquest sobre ha de contenir una única butlleta d’inscripció (la
pots trobar a l’ajuntament o al seu web).
- Al darrere de cada fotografia heu d’enganxar-hi una etiqueta i escriure: el títol
de l’obra, el pseudònim, la categoria i el premi al qual opta.

7. Lloc i terminis de presentació
Lloc de presentació d’obres i d’inscripció al concurs:
a l’Ajuntament de Cabra del Camp.
La inscripció és gratuïta.
El termini de presentació és fins al 14 d’agost de 2020

8. Jurat
El jurat estarà format per persones vinculades al món de la fotografia de la
comarca. Es valorarà: la creativitat, l’originalitat, la tècnica i la qualitat.
El jurat es reunirà, a porta tancada, per decidir el seu veredicte. En cas de dubte, el
jurat pot decidir canviar la fotografia al tipus de premi que consideri.

9. Lliurament de premis
El resultat del veredicte, el lliurament de premis i la inauguració de l’exposició de les
fotografies es realitzaran a la Sala 1 d’octubre del 21 al 24 d’agost de 2020 (seguint
les recomanacions sanitàries).

10. Propietat de les obres
En funció dels formats dels calendaris 2021 que editarà el consistori, es decidirà el
número de fotografies premiades que s’hi publicaran. Per tant, l’organització es
reserva el dret de publicació tan de les obres premiades, com d’altres presentades
(sempre que sigui possible, s’hi farà constar el nom de l’autor/a).
Una vegada finalitzada l’exposició, les obres s’hauran de recollir a l’ajuntament
durant els 3 mesos posteriors. Passat aquest temps, l’ajuntament no es fa
responsable del seu retorn.

