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XIV Certamen de Fotografia

BASES DEL XIV CERTAMEN DE FOTOGRAFIA SOBRE
LA SETMANA SANTA DE TARRAGONA 2011
L’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, convoca el XIV Certamen de Fotografia sobre la
Setmana Santa de Tarragona amb les següents bases:
Tema:

La Setmana Santa de Tarragona.

Participants: Tots els aficionats a la fotografia.
Obres:

Màxim 6 per autor. Blanc i negre o color.

Mides:

20 x 30 cm sobre paper fotogràfic emmarcat en suport rígid blanc de 40 x 50 cm.

Presentació: Al dors de cada fotografia es farà constar el títol de l’obra.
En un sobre degudament tancat figuraran a l’exterior: Els títols de les obres. Dintre, un full amb
les dades del autor (Nom, adreça, telèfon, data de naixement i títols de les obres).
Drets:

Gratuïts.

Trameses:

Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, carrer Les Coques, 1C, despatx 12.
43003 Tarragona.

Jurat:

Els membres del jurat seran un fotògraf, un d’una empresa gràfica, així com un membre de
l’Agrupació.

Veredicte:

Es farà públic i serà inapel·lable.

Notes:

Cap concursant podrà obtenir més d’un premi. Les obres premiades quedaran en poder de
l’Agrupació, que es reserva el dret de poder publicar-les lliurament fent constar el nom de
l’autor.
La participació en aquest certamen comporta la total acceptació de les bases.
Qualsevol cas no previst serà resolt per l’entitat organitzadora.

PREMIS:
		
		
		

Primer Premi		
Segon Premi		
Tercer Premi		

500 € i Trofeu
250 € i Trofeu
100 € i Trofeu

CALENDARI:
Fi del termini d’admissió:
		
		

Les obres es podran lliurar de dilluns a divendres, de 17 a 20 hores, a la seu
de l’Agrupació d’Associacions, fins el 23 de maig de 2011, data del termini
d’admissió.

Veredicte públic:
		

31 de maig de 2011. A les 20 hores. Agrupació d’Associacions de Setmana
Santa. Carrer les Coques, 1-C, despatx 12.

Lliurament de premis:

3 de juny de 2011 a les 20 hores al Pati Jaume I, Ajuntament de Tarragona, plaça
de la Font 1.

Devolució de les obres:

21 de juny de 2011, de 18 a 20 hores, a la seu de l’Agrupació.

Exposició:

Selecció de les fotos presentades al Pati Jaume I, Ajuntament de Tarragona, plaça
de la Font 1, del 3 al 17 de juny del 2011.

Les obres no retirades quedaran en propietat de l’Agrupació, que les podrà publicar fent constar el nom de
l’autor.
El jurat es reserva el dret de considerar el premi desert si les obres no reuneixen les condicions de qualitat
mínimes exigibles.
La Junta de l’AASS de Tarragona
Tarragona, gener de 2011.

