CENTRE
CULTURAL

XII CONCURS DE FOTOGRAFIA
DE BEGUR

C/ Bonaventura Carreras, 11
17255 BEGUR

L’exposició de les obres presentades
romandrà oberta de l’1 al 24
de novembre

Horari:
dijous, de 17 a 20h
divendres i dissabte, de 16 a 20h

JOSEP CARRERAS
AJUNTAMENT DE BEGUR
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Josep Carreras i Riera (1920-2002) fou el
fotògraf de Begur per excel·lència, la memòria
gràfica del nostre poble. En un moment en
què les mancances i les restriccions polítiques
no permetien gaire marge de llibertat, Josep
Carreras va saber obrir-se camí i oferir-nos un
retrat lúcid i costumista de la segona meitat
del segle XX.

3. Totes les fotografies han d’anar acompanyades
d’un sobre tancat, amb títol de l’obra a l’exterior. I a
l’interior, el nom, l’adreça, el telèfon del participant i una
fotocòpia del DNI.

Destinataris:
Qualsevol persona major d’edat aficionada a la
fotografia.

7. Els autors de les fotografies guardonades hauran
d’assistir a recollir el premi o bé delegar-ho en alguna
altra persona. En cap cas no s’enviarà el premi per
correu. Les fotografies premiades passaran a formar part
del patrimoni artístic de l’Ajuntament. La resta, hauran de
ser retirades pels seus propietaris en un termini màxim
de 3 mesos. Si no han estat recollides després d’aquest
termini, passaran a ser propietat de l’Ajuntament.

Convoca:
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Begur
Lliurament de les obres:

4· Les fotografies que incompleixin qualsevol dels requisits
esmentats no seran considerades pel jurat.
5· Les fotografies presentades s’exposaran al Centre Cultural
Escoles Velles, de l’1 al 24 de novembre de 2018.
6. El jurat estarà format per persones vinculades al món
de la fotografia. El seu veredicte és inapel·lable i es
reserva el dret de declarar algun premi desert.

Àrea de Cultura (Escoles Velles)
Horari: de 10 a 14h, de dilluns a divendres
C/ Bonaventura Carreras, 11
17255 Begur
Telèfon: 972 62 41 55

8. Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública (inclosa la difusió a Internet), la transformació
i la distribució de les fotografies premiades quedaran en
propietat de l’Ajuntament de Begur, el qual es reserva el
dret de realitzar modificacions en el disseny original que
en permetin la correcta interpretació visual, així com la
seva impressió.

Bases:

9. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol
imprevist que pugui sorgir.

1. Les fotografies poden ser analògiques o digitals, en
color o en blanc i negre. Han de ser inèdites i anar
muntades sobre un suport de cartolina de 50 x 40 cm.
Les mides de les fotografies són lliures.
2. El tema ha de ser Begur. Les fotografies que no siguin
identificables hauran de portar la informació necessària
per tal de situar-les (lloc on han estat preses, per
exemple). Cada participant podrà presentar fins a dues
obres.
El guanyador del premi no podrà participar en les dues
edicions posteriors.

10. La participació en aquest concurs implica la plena
acceptació d’aquestes bases.
Termini:
Les obres es poden presentar fins al 26 d’octubre de 2018.
Lliurament de premis:
El lliurament de premis tindrà lloc el dissabte 3 de
novembre de 2018, a les 19 h, coincidint amb la
inauguració de l’exposició.
Dotació:
· Primer premi: 300 €
· Premi local: un sopar per a dues persones

