
 

 

 

 

 

 

    

BASES DEL 1er CONCURS DE FOTOGRAFIA LA FESTA DEL CEL A MATARÓ 

 

 

El cap de setmana del 27 i 28 de setembre es duran a terme a Mataró una sèrie d’activitats emmarcades 

en la Festa del Cel que es farà el mateix diumenge 28 . 

Des de la Direcció d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró, i en concret des del Centre de 

Formació Permanent Tres Roques amb la col·laboració de l’AFPM (Associació de fotògrafs 

professionals de Mataró) s’organitza un concurs de fotografia amb una exposició de les obres que 

passin a la final. 

1. OBJECTIU: L’objectiu d’aquest concurs és fer participar al públic de la primera edició de la Festa 

al Cel de Mataró i fer-ho a través de l’apassionant món de la fotografia. 

2. TEMÀTICA: La Festa del Cel 2014 celebrada a Mataró el 28 de Setembre. 

3. PREMIS: Es concediran 3 premis per a les 3 millors fotografies. 

1r Premi: 600 euros + 1 curs a Tres Roques 
2n Premi: 250 euros + 1 curs a Tres Roques 
3r Premi: 150 euros + 1 curs a Tres Roques 

4. BASES DEL CONCURS 

1. Podran participar totes les persones majors de 18 anys residents a Espanya. Queden exclosos els 

membres de l’AFPM i família directa d'aquests. 

2. La tècnica serà lliure, tenint en compte la temàtica del concurs. 

3. Podran presentar-se un màxim de 3 fotografies per autor. 

4. Les obres participants seran enviades en format JPG i amb una resolució  de 1200 píxels a la seva 

banda més ample a l'adreça de correu electrònic: tresroques@ajmataro.cat 

5. Es permetrà retocar l'aspecte general de la imatge però no la seva manipulació (afegir o treure parts 

de la imatge). 

6. La recepció de fotografies juntament amb el formulari d’inscripcions (descarregable des de la web) 

serà del 29 de setembre al 10 d’octubre fins a les 0 hores. 

7. L'organització es reserva el dret de descartar i excloure del concurs les fotografies presentades en els 

següents casos: 

 - En el cas que a dintre de la fotografia s'inclogui el nom o la signatura de l'autor. 

 - En el cas que les fotografies no s’adaptin a la temàtica del concurs. 



 - En el cas les fotografies puguin resultar de mal gust o ofensives pel seu  contingut. 

 

8. Les fotografies hauran de ser originals dels seus autors i no poden haver estat premiades en cap altre 

concurs. S’haurà d’acreditar la seva autoria quan el Jurat ho requereixi. 

 

9. Un cop tancat el termini de recepció, l’AFPM, que actuarà com a jurat junt amb algun convidat de 

reconegut prestigi, escollirà d'entre totes les obres rebudes,  40 obres finalistes. Es valorarà la 

creativitat i la qualitat artística i tècnica. També es tindrà en conte que a les imatges es reconegui la 

ciutat de Mataró i/o l'ambient de la Festa del Cel, sense que aquests aspectes siguin excloents de cap 

premi. 

 

10. Entre el 13 i el 15 d'Octubre es comunicarà només als autors/es de les 40 obres finalistes la seva 

participació tant en la tria de les tres obres guanyadores, com en l'exposició que tindrà lloc al CFP Tres 

Roques.  

 

11. Entre el 16 i el 30 d'Octubre s'obrirà el plaç de recepció de les obres físiques. Només els finalistes 

hauran d'enviar la seva obra en còpia fotogràfica a mida 30x40 cm muntada en cartró ploma de 0,5 cm, 

les quals formaran part de l'exposició del 1er Concurs Fotogràfic de la Festa del Cel. Qualsevol 

finalista que no faci l'enviament de la seva obra, quedarà exclòs dels concurs. L'enviament s'haurà de 

realitzar a la següent adreça: Centre de Formació Permanent Tres Roques, Plaça del Canigó núm. 7, 

08303 de Mataró. 

 

12. Les obres hauran de venir protegides adequadament i amb un sobre tancat amb: el document 

imprès de cessió de drets d'imatge (descarregable des de la web). 

 

13. La cessió de drets d'imatge es limita exclusivament a l'ús de les imatges finalistes per a fins de 

promoció de futures Festes del Cel a Mataró en mitjans editorials/publicitaris de qualsevol tipus i per a 

usos expositius.  

13. L’ organització del certamen vetllarà per les obres rebudes, però declina tota responsabilitat per 

pèrdues, danys, robatoris així com qualsevol incident que es pugui produir en el seu transport, 

recepció, custodia, exhibició o devolució.  

14. La devolució de les obres es farà a partir de la finalització de l'exposició, excloent les tres obres 

guanyadores. 

15. El veredicte es produirà el dia 7 de novembre de 2014 durant la inauguració que tindrà lloc el 

mateix dia a les 20h al CFP Tres Roques. Aquest veredicte serà inapel·lable. 

16. La participació en el concurs suposa acceptar totes i cadascuna de les bases i la inapel·lable decisió 

del jurat. 

 

JURAT El jurat d’aquest concurs estarà format per representants de EFPM (Fotògrafs professionals)  

i algun convidat especial del món de la fotografia. 

➜➜➜➜ Per a més informació contacta amb: tresroques@ajmataro.cat / 937582475 
 


