Bases
concurs de fotografia
de moros i cristians
2017
La Federació d’Intercomparses de Moros i Cristians de Paterna convoca el seu concurs
anual de fotografia festera.
Amb aquest concurs es pretén donar un valor afegit a les festes del nostre poble. Per a
participar, s’han de complir i acatar les normes següents:
1- Les fotografies han de plasmar aspectes significatius de la setmana de festes de
Moros i Cristians de Paterna de l’any 2017, en qualsevol acte organitzat per
Intercomparses Paterna, que es celebraren del 17 al 23 d’Agost de 2017.
2- Els participants deuran presentar un mínim de 5 fotografies per autor en format
digital de 20x30 a 30x45, en horitzontal o vertical, amb una ressolució mínima de
300ppp.
3- En el correu on se envíen les fotografies hi haurà que adjuntar un escrit amb les
dades de l’autor de la fotografia: nom i cognoms, edat, adreça completa, dni, població,
codi postal, correu electrònic i telèfon. En el cas de voler mantindre l’anonimat en el
concurs, afegiu un pseudònim o àlies.
4- La participació serà gratuïta, i el participants tindrán que acreditar-se per a poder
accedir a peu de carrer durant les desfilades. Les acreditacions es lliurarán el dissabte
19 d’agost, al Calvari, durant l’esmorçar despres de la Diana.
5- El termini de presentació de les obres serà des del 24 d’Agost de 2017 fins al 31
d’Octubre de 2017, en la següent direcció de correu electronic:
federacion.fotografia@gmail.com
6- El jurat estarà format per la Presidenta d’Intercomparses, la Secretària, i tres
professionals del món de la fotografía de Paterna. El seu veredicte serà
inapel·lable.
7-El premi será: 150€ per al primer classificat, 100€ per al segon classificat, i 50€ per al
tercer classificat. L’entrega del premi tindrà lloc en la inauguracio de
l’exposició de fotografía, que Intercomparses notificarà en temps i forma i comunicarà
als guanyadors el dia, lloc i l’hora de l’entrega dels premis.
8- És imprescindible la presentació de les fotos en format digital.

9- De conformitat amb el que preveu la Llei de Propietat Intel·lectual, l’autor, sense
perjuí dels drets morals que li corresponen, cedix les fotografies a la Federació
Intercomparses per objecte del present concurs, les quals pasaran a formar part
de l’arxiu de la mateixa, i mai s’utilizaran per obtindre cap benefici econòmic, tan
sols cultural.
10- La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes normes.

