CONCURS FOTOGRÀFIC
BASES DEL CONCURS

1. Objecte del concurs
Elecció de 9 fotografies representatives del 25è aniversari del servei Eina.
Qui som? Eina som el servei de Formació i Inserció laboral de Sant Tomàs. Des de fa 25 anys
acompanyem persones amb discapacitat intel·lectual en el procés d’accedir i mantenir un lloc de
treball a l’empresa, facilitant-los els suports necessaris.
Sant Tomàs som una entitat sense ànim de lucre que tenim com a missió millorar la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, a la comarca d’Osona.
2. Participants
Concurs obert a tothom. Quedaran excloses del concurs aquelles persones que tinguin la
consideració de professionals de la fotografia.
3. Categories del concurs
En totes les fotografies presentades hi ha de figurar una representació del número 25 en qualsevol
de les seves formes o interpretacions possibles.
Categories:
A: La diversitat com a valor
B: Natura
C: Espais urbans
4. Criteris
Es tindran en compte, en la mateixa proporció, els criteris següents:
- Originalitat
- Adequació a la temàtica
- Qualitat tècnica
5. Premis
S’estableixen tres premis per a cada categoria:
1rs premis: Àpat per a dues persones en un dels restaurants següents:
-

Ca l’U (Vic)
Fonda Sala (Olost)
Torres Petit (Manlleu)

2ns premis: Ulleres de sol Woodys
3rs premis: Xec regal d’Isern Electrodomèstics

6. Dates del concurs
- Termini d’enviament: del 26 de juny al 20 d’agost de 2017
- Veredicte i lliurament de premis: es farà públic el dia 28 de setembre a les 19.30h a
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
- Exposició: del 29 de setembre al 8 d’octubre de 2017 a l’Escola d’Art i Superior de Disseny
de Vic
7. Enviament de fotografies
Les fotografies s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic: eina25@santtomas.cat
Les imatges presentades s’han d’acompanyar de les informacions següents:
- Categoria a la qual es presenta
- Títol de la imatge
- Telèfon de contacte de l’autor/a
L’autor/a de la fotografia es fa responsable dels drets d’imatge de les persones que hi figuren. En
cas de queixa, el servei es reserva el dret de desqualificar la imatge.
8. Format i requisits tècnics
- Les fotografies s’han de presentar en format JPG, que ocupin entre 1 i 4 MB i amb una
resolució de 300ppp. Cal especificar que aquestes característiques són per a arxius tancats,
un cop oberta la imatge ha de pesar un mínim de 20 MB.
- Cada autor/a pot participar amb un màxim d’una fotografia per categoria.
- Les obres han de ser inèdites.
- Es permet retocar els paràmetres tècnics de les fotografies mentre compleixin els requisits
establerts.
9. Normes generals
- El jurat pot invalidar o canviar de categoria una fotografia si ho creu oportú, en el cas que
l’obra no s’adeqüi als criteris establerts.
- Les fotografies que es presentin en un format o qualitat diferent dels citats en les bases seran
desqualificades.
10. Jurat
El jurat està format per 5 persones:
o Imma Espona (professional de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic)
o Imane Kouhli (persona vinculada a Eina)
o Soraya Dot (professional d’Eina)
o Pere Tordera (fotògraf professional)
o Dolors Pena (familiar d’una persona vinculada a Sant Tomàs)

-

El jurat pot declarar desert qualsevol premi si ho estima oportú.
Les decisions del jurat són inapel·lables, per la qual cosa no s’acceptarà cap reclamació ni
recurs en contra.
L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.

11. Aspectes legals
- Les persones participants declaren ser autores de cada obra presentada al concurs i posseir
tots els drets sobre les obres; Eina no se’n fa responsable.
- Les persones autores de les obres premiades es comprometen a cedir els drets d’ús d’imatge
de les fotografies a l’entitat organitzadora. Per tant, l’entitat organitzadora en podrà fer l’ús
que consideri oportú.
- La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució
inapel·lable del jurat.

Per sol·licitar més informació podeu posar-vos en contacte amb el
servei de formació i inserció Eina:

eina25@santtomas.cat

938860575

ESPEREM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!

