Concurs de Fotografies
60è Aniversari dels Falcons de Vilafranca 2019
Bases del Concurs:

1.
2.
3.
4.

Hi podrà participar tothom que vulgui i, per als menors de 18 anys, caldrà l’autorització dels pares o tutors.
Autorització que es podrà sol·licitar a secretaria de l’entitat (falcons@falconsdevilafranca.cat).
Tema: Els Falcons de Vilafranca.
Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies.
Les fotografies han de ser exclusivament en color i amb qualsevol tècnica fotogràfica. No estan permesos
ni els fotomuntatges ni l’alteració de la realitat.

5.

Format: La mida de les fotografies presentades és lliure, però cada una d’elles ha d’anar muntada sobre
un suport rígid i de color negre, sense emmarcar, de mida 30x40 i un gruix màxim de 4mm.

6.

Presentació: Al dors de les fotografies hi ha de constar el títol de la foto i el nom i cognoms del seu autor/a,
adreça, telèfon i correu electrònic.

7.

Lliurament: El termini de lliurament de les obres finalitzarà el 30 d’octubre de 2019 i es faran arribar
personalment un dia d’assaig de la colla, els divendres de 9 a 11 de la nit, o bé dipositar-les a la Perruqueria
Santó o a la Joieria Lecegui (en horari comercial), ambdós establiments situats al carrer Puigmoltó de
Vilafranca. També es poden fer arribar per correu lliure de despeses a l’adreça: Carrer del Doctor Pasteur, 7-9.
08720 Vilafranca del Penedès

8.

Premis: El jurat atorgarà dos premis: 1r premi dotat amb 100 euros i 2n premi dotat amb 50 euros. A més
s’estableix un premi de votació popular escollit entre tots els visitants de l’exposició i que també estarà dotat
amb 50 euros. Descomptant la retenció fiscal establerta, si s’escau.

9.

Jurat: El Jurat estarà integrat per 3 membres d’Associacions Fotogràfiques de la comarca (escollides per
l’assemblea dels Falcons).

10.
11.

12.

13.
14.

Actuarà com a secretaria del jurat, la Secretaria de la Colla Falcons de Vilafranca, amb veu i sense vot.
Exposició: De les obres presentades se’n farà una selecció de 25 que romandran exposades al públic del
dijous dia 14 de novembre de 2019 al diumenge dia 8 de desembre de 2019, al Vestíbul del Casal
Societat la Principal.
Es llegirà el veredicte del jurat i es lliuraran els premis en un acte públic el dia de cloenda de l’Exposició,
després de l’actuació d’aniversari dels Falcons de Vilafranca, el mateix diumenge 8 de desembre de 2019 a
quarts de dues del migdia.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.
Devolució de les obres: Les obres premiades passaran a formar part de l’arxiu de la colla. Les obres no
premiades es podran recollir al local dels Falcons de Vilafranca en horari d’assaig, els divendres de 9 a 11 de
la nit entre els mesos d’abril i desembre.

15.

Els autors de l’obra guanyadora autoritzen expressament els Falcons de Vilafranca a fer ús, difondre,
distribuir, exhibir, reproduir, totalment o parcialment, i fer comunicació pública de l’obra.

16.

La Colla Falcons de Vilafranca es reserva el dret de fer ús de les obres no guanyadores en posteriors
concursos, en el cas que es declarin deserts els premis oportuns, previ contacte i autorització per part de
l’autor/a de l’obra, i amb la concessió de la corresponent dotació de premi.

17.

Prendre part en aquest concurs pressuposa acceptar aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la
interpretació d’aquestes bases serà resolt pels Falcons de Vilafranca, via telefònica (678447840), o bé via email (falcons@falconsdevilafranca.cat).

