Promociona L’Ajuntament de Bunyola
Dinamitza el Casal de Joves de Bunyola

Més enllà del conﬁnament!
Bases VI Concurs de Fotograﬁa Sant Mateu 2020

Amb motiu de les festes de Sant Mateu 2020, l’Ajuntament de Bunyola promociona el VI

Concurs de Fotograﬁa Sant Mateu 2020: Mirar Bunyola, amb l’objectiu de fomentar
la participació conjugant fotograﬁa i reﬂexió social. Convidam a contribuir al retrat global
dels fets que han marcat aquest any 2020: la pandèmia, el conﬁnament i la nova
normalitat.

●

Podran participar persones de tota nacionalitat.

●

Es poden presentar persones majors de 12 anys.
Hi haurà una Categoria Jove (de 12 a 20 anys) i una Categoria General (majors
de 20 anys).

●

Els/les participants han de ser els autors/res de les fotograﬁes.

●

La temàtica de les fotograﬁes serà retratar el que ha suposat la situació del
Covid-19 al municipi de Bunyola. No només al poble en sí, també es pot oferir un
retrat de la situació més personal i individual si és adient.

●

El termini de presentació de fotograﬁes s’obrirà dilluns 7 de setembre.

●

Les fotograﬁes es podran presentar ﬁns diumenge 20 de setembre a les 24:00h.

●

Només es podrà presentar una foto per participant.

●

Les fotos han d’estar fetes dins el terme municipal de Bunyola.

●

Les fotograﬁes s’han d’enviar al correu electrònic casaljovesbunyola@estudi6.net
junt amb la inscripció a l’activitat. Si el/la participant és menor d’edat s’haurà
d’emplenar obligatòriament la part destinada a menors de la inscripció.

●

Només estan permeses fotograﬁes en format JPG, fetes amb qualsevol tipus de
càmera, des de fotograﬁa analògica posteriorment escanejada ﬁns a la càmera
del mòbil.

●

Es permeten tant fotograﬁes a color com en blanc i negre.

●

Les fotograﬁes han de ser originals i no poden haver estat guardonades altres
concursos.

●

Les fotograﬁes no poden dur ni signatura ni marca d’aigua.

●

En cas que apareguin persones recognoscibles a les imatges, l’autor/a ha de tenir
el consentiment d’aquestes per ser publicades o usades al concurs.

●

Les

fotograﬁes

no

podran

contenir

missatges

racistes,

masclistes

o

discriminatoris de cap classe. En aquest cas això suposaria l'eliminació directa del
concurs.
●

Les fotograﬁes presentades al concurs podran ser utilitzades per L’Ajuntament i el
Casal de Joves de Bunyola, sempre anomenant a l’autor/a.

●

Tots els drets de les imatges seran sempre propietat del l’autor/a.

●

El dia 23 de setembre a les 18 h. es farà públic l’anunci de les fotograﬁes
guanyadores.

●

El concurs estarà dotat dels següents premis:
-

Categoria Jove: una càmera instantània Fujiﬁlm Instax Mini i un paquet de
paper fotogràﬁc compatible amb la mateixa càmera.

-

Categoria General: un val de compra per material fotogràﬁc equivalent a
100€ de Casa Vila (Palma).

●

El jurat del concurs estarà format per persones expertes o amb criteri en la
matèria i estarà facultat per resoldre qualsevol incidència no prevista en les
bases.

Contacte per a més informació:
casaljovesbunyola@gmail.com

*La participació al concurs suposa l’acceptament total d’aquestes bases.
*L’organització es reserva el dret de fer canvis en els punts anteriors si fos necessari.

