BASES
DEL III RAL·LI
FOTOGRÀFIC
#Centres CivicsTGN2018
L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, PER MITJÀ DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS, CONVOCA EL III RAL·LI FOTOGRÀFIC
#CENTRESCIVICSTGN2018, QUE ES DURÀ A TERME EL DISSABTE 10 DE NOVEMBRE, AMB LA FINALITAT DE DONAR A CONÈIXER
DIFERENTS LLOCS DE LA CIUTAT I POTENCIAR LA PRÀCTICA ACTIVA DE LA FOTOGRAFIA.

Aquestes bases tenen per objecte regular la tercera edició de la concessió dels premis del concurs.

3. Per poder-hi participar, s’ha de formalitzar una sol·licitud bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a qualsevol centre
cívic municipal, bé telemàticament a través de la pàgina web de
centres cívics (http://centrescivics.tarragona.cat).

- El jurat vetllarà per l’estricte compliment de les bases del concurs.
- La decisió del jurat es prendrà per majoria de vots.
- El jurat es reunirà el dissabte 10 de novembre a les 16 h i emetrà
el seu veredicte als voltants de les 18.30 h al Centre Cívic de
Sant Pere i Sant Pau.
- En finalitzar la deliberació, el jurat emetrà el veredicte del 1r,
2n i 3r premi, així com la selecció de les millors fotografies que
formaran part de l’exposició.
- Una mateixa persona participant no pot obtenir més d’un premi.
- Les decisions del jurat són inapel·lables, i aquest resoldrà segons
el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases.
Les persones membres del jurat es reserven el dret de considerar desert el premi en el cas que les fotografies presentades no
arribin a un nivell mínim de qualitat.

4. La inscripció és gratuïta. El termini de presentació de sol·licituds
és des del 31 d’octubre fins a l’inici del Ral·li, amb un màxim de
trenta participants.

7. La relació i la dotació dels premis d’aquest concurs són les següents:
- 1r premi: un cap de setmana per a dues persones a una destinació europea

5. Per participar-hi, és imprescindible tenir en compte:
- S’admet tot tipus de càmeres digitals.
- El dissabte 10 de novembre, de 8 a 9 h, caldrà passar pel Centre
Cívic de Sant Pere i Sant Pau per recollir les acreditacions de les
persones participants i validar les targetes de les càmeres.
- Les targetes han d’estar formatades i no poden contenir cap imatge.
- Per entrar a concurs, es pot presentar un màxim de tres fotografies en format JPG.
- Les imatges només es poden fer al terme municipal de Tarragona.
El jurat pot exigir informació addicional per comprovar-ho.
- S’han de fer en la franja compresa de les 9 a les 14 h del dissabte
10 de novembre.
- Les imatges poden presentar els ajustos bàsics del revelatge digital (balanç de blancs, lluminositats, contrast, saturació i reenquadrament). No es poden manipular amb programes d’edició
gràfica. No es poden afegir, esborrar ni modificar elements de la
imatge original. Tampoc es poden fer fotomuntatges ni imatges
compostes de diverses fotografies.
- Les fotografies han d’incorporar el títol al nom de l’arxiu.
- No poden incloure marges, marca d’aigua ni cap tipus de signatura, ni tampoc el nom de la fotògrafa o del fotògraf a les
metadades de la imatge.
- El Ral·li finalitza a les 14 h d
el dissabte 10 de novembre. Les
fotografies es podran descarregar de les 13.30 a les 15 h al
Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau.
- Per facilitar-ne les descàrregues, cal que porteu el cable de la
vostra càmera.

- 2r premi: un cap de setmana per a dues persones a una destinació catalana

BASES
1. El concurs s’adreça a fotògrafs i fotògrafes professionals o amateurs
de qualsevol nacionalitat i majors d’edat.
2. El tema a desenvolupar es farà públic a l’hora de recollir l’acreditació.

6. Jurat:
- El componen fotògrafs i fotògrafes professionals de la ciutat de
Tarragona, una persona de l’equip de l’SCAN i representants
tècnics i polítics de l’Ajuntament de Tarragona.

- 3r premi: un menú degustació per a dues persones a un restaurant de Tarragona
L’import d’aquests premis està subjecte a les retencions legalment
establertes.
8. Una selecció de les millors fotografies passarà a formar part de la
III Exposició Ral·li Fotogràfic #CentresCivicsTGN2018.
9. L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret de reproducció, distribució i comunicació pública de les fotografies premiades, i farà
sempre reconeixement de l’autoria de la fotografia.
10. Tot allò que no hagin previst aquestes bases es regirà per la normativa de règim local i les disposicions concordants de l’Ajuntament de Tarragona i per la Regidoria de Centres Cívics.
11. Pel fet de participar-hi, els concursants accepten íntegrament
aquestes bases així com els drets i les obligacions que se’n deriven, i de forma específica les decisions del jurat, així com no incórrer en cap dels supòsits de prohibició d’obtenció de la condició
de beneficiari que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
12. L’organització no s’identifica amb el contingut de les fotografies
que participen en el Ral·li ni se’n fa responsable, i entén que les
persones que hi participen tenen tots els drets i permisos corresponents per obtenir-les i per a la comunicació pública posterior amb
finalitats culturals o de promoció de la ciutat.
13. Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’adreça de correu
electrònic <centrescivics@tarragona.cat>.

