FIRA MEDIEVAL – FESTA DE LA SAL 2019
Bases Concurs Fotogràfic
“Premi Jaume Porredon ”
L’AJUNTAMENT DE CARDONA I ELS “AMICS D’EN JAUME PORREDON” ORGANITZEN UN CONCURS FOTOGRÀFIC
AMB MOTIU DE LA FIRA MEDIEVAL-FESTA DE LA SAL, ON TAMBÉ ES FARÀ ENTREGA PER SETENA VEGADA DEL
PREMI JAUME PORREDON, AMB L’OBJECTIU DE FOMENTAR L’AFICIÓ PER LA FOTOGRAFIA I INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓ POPULAR. AQUESTA INICIATIVA TAMBÉ COMPTA AMB LA COL·LABORACIÓ DE LES EMPRESES
FOTOGRAFIA BOIXADERA I MARC RAMONET FOTÒGRAF.
1. PARTICIPANTS
Hi podrà participar qualsevol persona aficionada a la fotografia, ja sigui amb una càmera digital, amb el mòbil o la
tauleta digital.
2. TEMA
L’organització planteja un únic tema, que és la Fira Medieval de Cardona 2019.
Es podrà presentar a concurs fins a tres fotografies com a màxim.
3. FORMAT DE LES FOTOGRAFIES
Les fotografies han de ser originals i inèdites, fetes entre els dies 1 i 2 de juny de 2019. Es poden passar digitalment
en format JPG, a través de correu electrònic, on se’ls assignarà un número, per tal que el jurat no pugui saber-ne
l’autoria en el moment de fer-ne la selecció.
4. TERMINI
El lliurament serà al correu electrònic concursfestasalcardona@gmail.com fins el proper dimecres 5 de juny a les 24
h com a màxim en un mateix email agrupant les fotos, en el cas de presentar-ne dues o tres. En el cos de correu
caldrà posar-hi el nom i cognoms de l’autor, adreça, correu electrònic i telèfon, a més de posar un títol per cada
fotografia enviada.
5. PREMIS
Primer premi ofert per Amics de Jaume Porredon: 200 euros i amb la col·laboració de l’empresa HAPPEN un lot de
productes que ofereixen els diferents artesans de la fira.
Segon premi ofert per Amics de Jaume Porredon: 150 euros
I 3 tercers premis consistents en un val de fotografia ofert per Fotografia Boixadera, 1 val de fotografia ofert per
Marc Ramonet fotògraf i un sopar per a dues persones ofert per l’Ajuntament de Cardona.
L’entrega de premis es farà el dissabte 8 de juny a les 11 del mati, al teatre “Els Catòlics” de Cardona, on es farà
també l’acte d’homenatge al senyor Jaume Porredon.
Els guanyadors o un representant autoritzat, hauran de ser presents a l’acte de lliurament dels premis.
6. JURAT
El jurat està configurat per un membre de cada una d’aquestes empreses col·laboradores: AMICS D’EN JAUME
PORREDON, MARC RAMONET FOTÒGRAF, FOTOGRAFIA BOIXADERA i l’Ajuntament de Cardona.
7. VALORACIÓ
A l’hora de valorar les obres es tindran en compte els aspectes següents, que es valoraran amb 2 punts cadascun:
- la qualitat tècnica (enfocament, llum, equilibri del color)
- l’originalitat
- l’adequació a la temàtica (representativitat de la Fira Medieval de Cardona)
8. EXPOSICIÓ
Les fotografies presentades s’exposaran públicament del 12 de juny al 14 de juliol en diferents aparadors de locals
en planta baixa al centre històric de Cardona, durant l’horari comercial.
9. PROPIETAT DE LES FOTOGRAFIES
Totes les fotografies presentades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Cardona, i podran ser utilitzades en
l’edició de diversos materials de difusió que es publiquin des de l’Ajuntament de Cardona o des dels Amics de
Jaume Porredon. En el cas de ser publicades, es farà constar el nom de l’autor/a.

El/la participant manifesta i garanteix que és l’únic/a autor/a de la/les fotografies i titular de tots els drets d’autor
sobre la/les fotografies presentades al concurs. A més, serà responsabilitat del/de la participant obtenir
l’autorització de les persones que puguin aparèixer a cada fotografia per l’efectiva activitat que es convoca, a menys
que la imatge hagi estat realitzada en un lloc públic i en la forma legalment establerta, assumint tota reclamació per
drets d’imatges.
10. FACULTAT DE L’ORGANITZACIÓ
L’organització es reserva el dret de modificar les bases. La participació en el concurs implica l’acceptació total
d’aquestes bases. La decisió del jurat serà inapel·lable, i si el jurat ho creu oportú, els premis poden quedar deserts.
No es concedirà més d’un premi per autor. Les obres que no s’ajustin a les bases seran desqualificades i no
s’acceptaran obres que hagin resultat premiades en altres concursos.

