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BASES DEL 2n CONCURS DE FOTOGRAFÍA
CLUB DE BITLLES SIURANENC D’HORTA

CIF: G 61053989 – Inscrit al Registre d’Entitats Esportives amb el número 8968

1 – OBJECTIU
Aquest concurs de fotografia està promogut pel Club de Bitlles Siuranenc d’Horta dins
dels actes de celebració del seu 25è aniversari, i pretén mitjançant la imatge,
promocionar el joc de les Bitlles Catalanes. Per tant es convoca el citat concurs i amb
les fotografies presentades s’estudiarà la possibilitat de qualsevol tipus de publicació
impresa, figurant el nom de l’autor. Podran ser exposades audiovisualment.
2 – PARTICIPANTS
Hi podrà participar qualsevol persona tant major com menor d‘edat, sempre que els
autors de les fotografies compleixin les condicions establertes en aquestes bases.
3 – TEMA
La temàtica és en general “Les Bitlles Catalanes” en qualsevol dels seus aspectes,
deixant la fotografia a la lliure inspiració de l’autor. Es valorarà que tinguin afegit un
curt text com a títol, no sent obligatori.
4 – NOMBRE DE FOTOGRAFIES
Cada participant pot presentar com a màxim 3 fotografies, realitzades en qualsevol
tècnica, en color o blanc i negre, no premiades en el concurs organitzat amb motiu del
20è aniversari del C.B. Siuranenc d’Horta.
Els participants es responsabilitzaran totalment de ser els únics autors, i de que no hi
hagin drets de tercers, així com de tota reclamació per drets d’imatge de les obres
presentades a concurs.
5 – LIMITACIONS TÈCNIQUES
No hi ha cap mena de limitació. Es poden presentar tot tipus de fotografies
instantànies, alterades electrònicament per tal de corregir color, llum, etc. No
s’acceptaran composicions digitals.
6 – CRITERIS DE VALORACIÓ
No s’acceptaran imatges que no tinguin un mínim de qualitat o amb continguts
contraris a la legalitat vigent. Es valorarà tant la idea expressada respecte a l’objectiu
del concurs, l’expressió artística de la mateixa i la seva qualitat fotogràfica.
7 – CONDICIONS DE PRESENTACIÓ
Només s’admetran imatges en format digital (JPG), amb una mida recomanada de
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1024 x 1024 píxels, un pes màxim de l’arxiu de 5 Megabytes (Mb) i al menys 200 píxels
per polzada (p.p.p.).
8 – TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per la presentació de les fotografies comença el 1 d’abril de 2019 i finalitza el
17 de juny de 2019
9 – LLOC DE PRESENTACIÓ
Totes les fotografies es presentaran
concursfotografia@siuranenc.cat

via

e-mail

al

correu

electrònic:

No s’admetrà cap altre tipus de presentació.
Junt amb l’arxiu de les fotografies, s’enviarà el títol (no obligatori), nom, cognoms, i
correu electrònic de contacte.
L’organització declina tot tipus de responsabilitat sobre la pèrdua de les fotografies en
la web, però es compromet a avisar als autors de la recepció del fitxers al correu
indicat.
10 – CODI ÈTIC
Es dóna per descomptat que les fotografies en les que apareguin persones
reconegudes, autoritzen l’ús de la seva imatge.
11 – PREMIS
El Jurat determinarà les dues millors fotografies, a les que correspondran els següents
premis:
Primer premi: 1 joc de bitlles complert (model de la FCBB)
Segon premi: 1 joc de bitllots (model de la FCBB)
Els dos premis recauran per força en persones diferents
El jurat podrà atorgar un premi especial
En el cas de publicació impresa de les fotografies, s’incorporarà el nom de l’autor,
sense que per això tingui dret de remuneració o qualsevol benefici.
Desprès de la decisió final, hi haurà un acte públic de lliurament de premis, en la data
que es determini, i hi hauran d’assistir les persones premiades o, en el seu cas, enviarhi un representat.
El Club de Bitlles Siuranenc d’Horta difondrà els resultats als mitjans de comunicació
que cregui convenients, pàgina web...
12 – JURAT
Estarà format per Pere Solé Serra, directiu del Club de Bitlles Siuranenc i membre del
Grup Fotogràfic d’Horta, Lluís Cuevas Huguet, periodista de TV3, i Abel Sensarrich
Roset, vicepresident de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.
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13 – DRETS D’AUTOR
La propietat intel·lectual i autories seran sempre dels autors. El Siuranenc d’Horta farà
constar en futures reproduccions impreses o de qualsevol medi digital el nom del
autor.
14 – CONSULTES
Per l’aclariment de qualsevol dubte respecte al concurs es poden fer a l’adreça
electrònica siuranenc@siuranenc.cat
15 – CONSIDERACIONS GENERALS
La participació en el concurs significa la plena acceptació de les seves Bases. El Club de
Bitlles Siuranenc d’Horta no admetrà cap participant que no compleixi les normatives.

Barcelona, 16 de març de 2019
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