BASES DEL CONCURS D’IMATGE DIGITAL 2021
Objectiu
L'objectiu d'aquest concurs d’imatge digital és fomentar el coneixement del nostre poble i de la seva gent,
així com incentivar l’ús de les tecnologies de la informació entre els planers. El concurs pretén apropar i
donar a conèixer la nostra població en tots els vessants possibles: medi natural, urbanisme, arquitectura,
societat, festes, tradicions, etc.
Tema
El tema de la XVI edició del concurs de fotografia digital serà: Mirades emMASCARETES
Participants
La participació és gratuïta i oberta a tothom. Pot presentar imatges al concurs qualsevol persona, excepte
els organitzadors i les persones que col·laborin en la puntuació.
Obres
Cada participant podrà presentar un màxim de tres imatges, les quals hauran de ser inèdites i no
guardonades en altres concursos. Les imatges s’han de presentar en format digital, amb una resolució
mínima de 1280x1024 ppp (càmera 3 mp mínim). S'acceptaran collages, muntatges, fotografies pintades o
manipulades digitalment de manera que s'alteri el contingut de les imatges.
Les imatges s’hauran d’entregar en format digital i han d’anar acompanyades de les dades personals de
l’autor/a de les mateixes: nom, cognoms, adreça, data de naixement i telèfon. En cas de presentar
fotografies manipulades digitalment els participants poden presentar la foto original perquè el jurat pugui
valorar el treball realitzat.
Inscripció
Per a inscriure's a aquest concurs cal lliurar les imatges a l'Ajuntament de Santa Bàrbara (Rota de l’Alto, 2 1r
pis) o a l'Smartcentre (C/ Mare de Déu de Montserrat, 28). També es poden fer arribar per correu
electrònic a l’adreça: smartcentre@santabarbara.cat, indicant Concurs imatge digital a l’assumpte del
missatge. La data límit per a l’admissió de les fotografies serà el dia 18 de juny fins a les 13 hores.
Exposició
Les fotografies restaran exposades per l'Ajuntament els temps que es cregui oportú. Tanmateix podran ser
exposades i difoses pels mitjans, tant de paper com digitals, que l'organització cregui oportuns.
Jurat
El jurat estarà format per 3 treballadors de l'Ajuntament, 2 regidors de l'Ajuntament de Santa Bàrbara i 2
representants de 2 entitats locals. El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol qüestió no prevista en
aquestes bases.
Premis
Es concediran els següents premis:
Primer premi: 100 €
Segon premi: 50 €
Tercer premi: 30 €
Tots els participant rebran obsequi en agraïment a la seva participació.
Lliurament de premis
El veredicte serà inapel·lable i es farà públic el dia del lliurament de premis que coincidirà amb l'obertura de
l'exposició el dia 8 de juliol.
Acceptació
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació i el compromís del compliment d'aquestes bases.

