11é Concurs
de fotografia
TorrentJove
L’espai biodivers

La Regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de Torrent,
amb l’objectiu de fomentar
la creativitat i participació
entre els jóvens, i promoure
la fotografia com a mitjà
d’expressió, convoca el
onzé Concurs de Fotografia
TorrentJove, d’acord amb les
bases següents

Tercera. Inscripció, enviament i
terminis
Les fotografies –arxius-, s’han d’enviar
a: torrentjovefoto@gmail.com
En el cos del correu s’ha d’indicar el
títol de la fotografia i les dades de
l’autor o autora: nom, cognoms, dni/
nie, data de naixement, telèfon, adreça
postal i correu electrònic.
El termini de presentació acaba el dia
19 d’octubre de 2015.
Quarta. Premis

Primera. Participants
Poden participar-hi els que tinguen
entre 16 i 35 anys.
Segona. Temàtica, modalitat i
format
Cada participant podrà presentar
fins a un màxim de tres fotografies,
originals i no premiades en cap altre
concurs.
El concurs promou la defensa
mediambiental, el respecte a la
natura i el dret al tracte digne dels
sers vius. Aposta per les imatges
inspiradores, que plasmen i interpreten
la biodiversitat i capten moments i
situacions que puguen sorprendre’ns.
Les fotografies que s’hi presenten
han de mostrar el comportament dels
animals (insectes, aus, mamífers…) a
través de retrats o escenes d’acció,
i reflectir amb fidelitat les situacions
naturals i l’originalitat de l’entorn
-natural, rural, urbà-.
Dos modalitats: (1) imatges d’animals
en el seu hàbitat natural, composicions
en l’entorn de la naturalesa i (2) en
la seua relació amb el ser humà, en
l’espai domèstic (en el medi rural, en la
llar, en la ciutat).
No s’accepten arxius amb continguts
contraris al dret a l’honor o a la
pròpia imatge. En definitiva, es rebutja
qualsevol manifestació irrespectuosa i
de maltractament.
Les obres s’han de presentar en
format digital jpg. El títol de l’arxiu
ha de ser el mateix que el títol de
l’obra. Es recomana que les fotografies
enviades tinguen una resolució a
300ppp.

Premi a la millor fotografia en la
modalitat medi natural: 600 euros.
Premi a la millor fotografia en la
modalitat espai domèstic: 600 euros.
Premi a la millor col·lecció (les tres
fotografies): 1.000 euros.
Premi d’autor/a local: 500 euros.
L’import del premi està subjecte a les
retencions fiscals que marque la llei.
El jurat pot declarar deserts els premis.
Cinquena. Jurat
El designa l’alcalde de Torrent, i estarà
integrat per: la regidora delegada
de Joventut, que hi actuarà com a
presidenta; un tècnic de l’Ajuntament,
que farà de secretari; i tres
especialistes que hi actuaran com a
vocals.
El jurat ha de seleccionar, fins a un
màxim de cinquanta fotografies,
sobre la base de l’originalitat i de la
qualitat artística, i ha de considerar la
sensibilitat que transmeten.
La decisió del jurat és inapel·lable
i l’organització es reserva el dret
d’interpretació de qualsevol incidència
que hi puga sorgir.
Sisena. Difusió de les obres
seleccionades i premiades
L’organització es reserva el dret de
difusió de les obres seleccionades en
reproduccions impreses, en qualsevol
mitjà físic o digital, a l’efecte de
promoure-les. Les obres s’han de
mostrar amb el títol i nom de l’autor.
Les fotografies seleccionades
s’exposaran físicament, si així ho
considera l’organització, en la sala

de l’Espai, per a la qual cosa, els que
hagen sigut seleccionats han d’enviar
una impressió en paper de la seua
fotografia, que ha de tindre 30 cm en
el costat menor i no n’ha de passar
de 45 en el costat major. Estes obres
s’han d’enviar a l’adreça que indique
l’organització.
Amb els treballs seleccionats es
publicarà un catàleg.
Setena. Propietat
El fotògraf participant s’ha de
responsabilitzar de ser l’únic autor
de les obres presentades, de
posseir-ne la propietat intel·lectual
i que no hi haja drets de tercers.
Qualsevol reclamació per qüestions
legals o drets d’imatge sobre les
obres presentades al concurs serà
responsabilitat única del participant.
Els autors de les fotografies premiades
han de cedir els drets de reproducció,
comunicació i publicació, per temps
indefinit, a l’Ajuntament de Torrent.
L’Ajuntament garantix el tractament
correcte de les dades d’acord amb la
Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
Huitena. Publicitat
Per a difondre el concurs, la Delegació
de Joventut el publicarà en les pàgines
web de l’Ajuntament de Torrent,
torrent.es, Delegació de Joventut,
torrentjove.com, i Consorci de la Xarxa
JOVES.net, joves.net, i inserirà anuncis
informatius i comunicacions en la
premsa local. Així mateix, es remetran
les presents bases a totes aquelles
entitats, institucions i col·lectius que
esta delegació considere d’interés.
El resultat del concurs es farà públic
en el primer trimestre de 2016, i
s’ha de comunicar als que hi hagen
participat.
Acceptació de les bases
La participació en el concurs implica la
plena conformitat i acceptació de les
bases.

