Junta Local Fallera Cullera
Delegació de Comunicació i Xarxes Socials

BASES

CONCURS DE FOTOGRAFIA
ANY 2021

1.- Podrà participar en aquest Concurs de Fotografia 2021 qualsevol persona que
estiga registrada al cens de Junta Local Fallera de Cullera de l’actual ejercici,
independenment de la seua edat.
2.- El Concurs té com a finalitat fomentar i potenciar el treball realitzat pels fallers
i veïns, i tot el relacionat amb la festa de Falles de Cullera, la seua tradició,
entorns, monuments, etc.
3.- La Junta Local Fallera de Cullera estableix una única categoria, i per poder
participar, les fotografies presentades a aquest Concurs deuran complir els
següents requisits:
a) Les fotografies tindran per tema tot allò relacionat amb el món faller.
b) Cada participant només podrà presentar dos obres. Tots els treballs presentats
hauran de ser originals, inèdites i de còpia única, no podent ser una fotografia
presentada o premiada en altre concurs similar.
c) Es presentaran mitjançant correu electrònic (comunicacio.jlfc@gmail.com), el
cual contindrà:
-. La fotografia en format .JPG amb resolució mínima de 300ppp titulada:
JLFC2021FOTO1.jpg o JLFC2021FOTO2.jpg en cas de presentar-ne 2.
-. Un arxiu on incloga el títol de l’obra i una breu descripció en .PDF titulada:
JLFC2021DESCRIPCIO.pdf
-. El document d’inscripció en .PDF titulat: JLFC2021INSCRIPCIO.pdf
*Al document de inscripció s’indicaran les dades de l'autor/a: nom, cognoms, DNI,
telèfon, correu electrònic i comissió fallera on s’està censat. Podràs trobar-lo en la
web: www.fallescullera.com. S'utilitzarà una inscripció per a cadascuna de les
fotografies que presente un autor (fins al màxim de 2).
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d) El plaç per a la recepció de les obres serà del 4 de març al 4 d’abril de 2021, no
acceptant-se les fotografies que arriben amb posterioritat.
e) No s’accepten retocs fotogràfics, fotomuntatges ni fotografies on aparega
alcohol, tabac o qualsevol conducta addictiva.
f) L’autor de l’obra assumeix la responsabilitat de tindre consentiment per poder
reproduir els drets d’imatge de qualsevol persona que aparega en la fotografia.
g) Un jurat d'admissió, nomenat per l'organització podrà retirar les fotografies que
no complisquen amb les bases.
4.- El Jurat qualificador serà nomenat per la Junta Local Fallera de Cullera i estarà
format per persones degudament qualificades per resoldre aquest Concurs. Els
membres del Jurat podran deixar desert el premi si entenen que els treballs
presentats no reuneixen uns criteris mínims de qualitat. Davant aquesta situació,
el Jurat podria optar per l’elecció d’un dels treballs presentats i publicar aquest
com a accèsit.
5.- El veredicte del Jurat serà inapelable, el resultat es farà públic abans del 20 de
març a través del web de la Junta Local Fallera de Cullera (www.fallescullera.com)
i de les xarxes socials de la mateixa. A més a més, es donarà a conéixer a través
dels mitjans de comunicació.
6.- La Junta Local Fallera de Cullera atorgarà tres premis:
Primer premi - 300€
Segon premi - 200€
Tercer premi - 100€
Un mateix autor no podrà rebre més d'un premi. Si, una vegada triats els
guanyadors, es comprovara que s'han seleccionat diverses obres d'un mateix
autor, els premis de menor categoria seran substituïts per les fotografies d'altres
autors que hagueren quedat següents en la selecció.
7.- Les 10 obres finalistes o aquelles que el jurat considere, es reproduiran en
paper per a una futura exposició.
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8.- La participació en aquest Concurs implica l’acceptació de les presents bases,
an·nulant-se els continguts de les anteriors, si les haguera.
9.- Els autors premiats cediran de manera indefinida i en exclusiva a la Junta Local
Fallera de Cullera (entitat organitzadora del concurs), els drets de propietat que
siguen necessaris per a la reproducció, transformació i explotació de les obres
premiades, per a reproduir-les a gran format i podent cedir-les per a la venda
benèfica.
10.- Qualsevol alteració o irregularitat que s’aprecie en els treballs presentats
implicarà la seua desqualificació inmediata del Concurs.
11.- Els participants es responsabilitzen de l'autoria i propietat de les obres
presentades. L'organització no es responsabilitza de les reclamacions que puguen
fer-se sobre els drets d'imatge de les persones físiques o jurídiques retratades,
havent de respondre per això l'autor/a de l’obra.
12.- Els autors premiats conservaran els drets d'autoria de la seua obra, que li
reserva la Llei de Propietat Intel·lectual, pel qual seran citats en qualsevol ús futur
de l'obra. Els autors podran fer ús de les seues obres premiades com a promoció
personal o en concepte de currículum artístic.
13.- Tots els participants, pel fet de participar en el concurs, autoritzen
l'organització per a publicar les imatges en qualsevol mitjà promocional del
concurs, citant sempre el nom de l'autor/a.
14.- La Junta Local Fallera de Cullera es reserva el dret d’interpretar aquestes
Bases i altres aspectes no contemplats en les mateixes, així com la possibilitat de
modificar-les si fora necesari.
15.- Per a més detalls o dubtes pots contactar amb l'organització del concurs en el
correu electrònic: comunicacio.jlfc@gmail.com
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