II CONCURS FOTOGRAFIA
II MARATÓ DE
FOTOGRAFIA INFANTIL

1

Aquest concurs pretén vincular la creativitat artística de la fotografia amb la naturalesa i la seua bellesa present en l'entorn més immediat d'Alaquàs: els
seus parcs i jardins, horts urbans i horta històrica, així com tots els racons en què el medi ambient impregna el nostre terme municipal.
1. TEMÀTICA

3. JURAT



Totes les fotografies s’han de realitzar en escenaris naturals
emplaçats en el terme municipal d'Alaquàs. El medi ambient
ha de tindre tot el protagonisme. No es permeten imatges que
continguen figures humanes.

El jurat estarà composat per:
 Representant AFA
 Persona de reconegut prestigi local.
 Tècnic Medi Ambient Alaquàs.



Categories:

Totes les categories seran valorades pel jurat.

General: Medi Ambient.
Per temàtiques: Horts Urbans, Parcs i Jardins, Horta Històrica.

4. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES

2. PARTICIPANTS

Les imatges han de ser:
 Originals i inèdites, i no presentades en altres certàmens.

Podrà participar en el concurs qualsevol persona que ho desitge,
tant professional com aficionat, sense límit d'edat.



Han de ser propietat de l'autor que les presente.

En color o blanc i negre, s’admetrà el
revelat/processat digital.
No s’admetran fotomuntatges. Es presentaran en
paper i podran haver sigut revelades per mitjà de
procés químic o impressió digital, paper fotogràfic.



La grandària de les fotografies serà de 30 x 40 cm, que
correspondrà a la imatge fotogràfica, i es presentaran
sense cap tipus de muntatge ni suport.



En el cas que la fotografia siga premiada,
l'organització sol·licitarà el corresponent arxiu RAW o
JPG, amb un mínim 3.200 píxels en el seu costat
menor. L’entrega serà requisit per a obtindre el premi.

5. PRESENTACIÓ I ENVIAMENT DE LES OBRES
Per mitjà de fitxa d'inscripció, disponible en
https://www.alaquas.org/mediambient/concurs-foto2019
Les fotografies s'hauran de presentar sense cap dada, en el
revers de cada una haurà de figurar un pseudònim i el títol de
la fotografia i temàtica en què participa.
Junt amb les fotografies s'entregarà un sobre tancat que
contindrà:



Exterior del sobre: Títol de la fotografia, pseudònim
autor i temàtica.
Interior del sobre: Fitxa d'inscripció emplenada.

Màxim 3 fotografies per participant.
Data límit presentació: 25/09/2019.
S'admetran els enviaments presentats amb aquesta data
límit, correctament acreditats, en les oficines de correus i
serveis de missatgeria (sempre que arriben màxim 5 dies
després de la data límit).
Lloc presentació i horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14
hores.
Ajuntament d’Alaquàs. C/Major, 88, 46970 Alaquàs
Centre Cultural de l’Olivar C/ Mare Antonia Oviedo,
s/n.
6. CATEGORIES I PREMIS
Classificació general (no classifiquen per temàtica):


1r Targeta per un valor de 180 €.
La fotografia guanyadora formarà part del cartell
oficial del Congrés de Medi Ambient ALAQUÀS 2019.



2n Targeta per un valor de 120 €.



3r Targeta per un valor de 100 €.

Millor fotografia autor local (diferent dels 3 primers): Targeta
per un valor de 80 €.
Totes les targetes es poden canviar en comerços CAdA .
NOTA: Els premis no són acumulatius i preval en tots els casos

la classificació general sobre la categoria de temàtiques.
Premis per temàtica:
 Horts urbans.
 Parcs i jardins.
 Horta històrica.
L'organització atorgarà a tots els premiats un socarrat
commemoratiu del centenari del Castell i un accèssit a tots
els participants de fotografies seleccionades pel jurat.

MARATÓ INFANTIL
Data: dissabte 5 d’octubre de 2019. De 9 a 12 hores.
Punt de trobada: Porta horts urbans. Junt amb el camp de
futbol del Terç.
Eixida conjunta amb l'Associació fotogràfica d'Alaquàs (AFA)
per a realitzar les fotografies, cada participant (fins a 12 anys
complits o a complir en 2019) haurà d'anar acompanyat
d'un adult i disposar de la seua pròpia càmera fotogràfica,
mòbil, i de cable de descàrrega si en disposa.
Existirà un punt d'acreditació, on s'entregarà una targeta
d'identificació a cada participant, imprescindible haver
emplenat la fitxa d'inscripció disponible en:
https://www.alaquas.org/mediambient/concurs-foto2019
Les fotografies es podran realitzar tant en els horts urbans
com en l'albereda, sempre sota l'assistència i
assessorament d'AFA.
Cada participant s'acostarà al punt de control per a la
descàrrega instantània de les 3 fotografies que vullga
dipositar per al concurs.
El jurat serà l'indicat per a la classificació general sènior.
PREMIS




1r i 2n Kit hort urbà.
3r Kit plantes aromàtiques.
Diploma a tots els participants.

Lliurament premis: Es notificarà prèviament.

7. MÉS INFORMACIÓ
Les obres premiades i seleccionades passaran a ser propietat
de l'Ajuntament d'Alaquàs, els autors cediran tots els drets .
Sempre que siguen utilitzades es farà referència expressa a
l'autor.
A tots els premis s’aplicaran les oportunes retencions
previstes segons la legislació tributària.
La participació en el concurs comporta l'acceptació
d'aquestes bases.
Qualsevol imprevist o discrepància serà resolt pel propi
jurat.
El jurat té la potestat d'excloure les fotografies que vagen
contra la conservació de la naturalesa, siguen ofensives o
atempten contra algun dels drets fonamentals.
La devolució de les fotografies no premiades ni
seleccionades es realitzarà com a màxim fins al 30/12/2019.
En el cas que autor no les reculla, es procedirà a la seua
destrucció.
COL·LABORA:

