
I  CONCURS  FOTOGRÀFIC  PER  LA  IGUALTAT  DE  GÈNERE  DE
LLORET DE MAR

Cada any l’  Ajuntament de Lloret  de Mar realitza actes i  activitats
emmarcades en la data del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Aquesta és una data que posa de manifest la lluita de moltes dones al
llarg de la  història per aconseguir la igualtat de drets.

Aquest any celebrem la primera edició del concurs de fotografia per la
Igualtat de gènere, que té la finalitat d’ escollir la imatge gràfica que
serà  el  cartell  de  difusió  de  les  activitats  que  es  realitzaran  per
commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones del proper
any 2017.

BASES DEL CONCURS

I.- TEMÀTICA:  Dia Internacional de les Dones, 8 de març. La imatge
ha de tractar de la igualtat de gènere.

II.- PARTICIPANTS:  Poden participar totes les persones que viuen a
Lloret de Mar majors de 18 anys. Queden excloses les persones que
es  dediquin  professionalment  a  la  fotografia o  al  món del  disseny
gràfic, o s’hi hagin dedicat els últims 5 anys.

III.- PRESENTACIÓ:  El període de presentació d’ obres serà del 1 de
març al 10 d’ abril  de 2016 a l’ OIAC de l’Ajuntament de Lloret de
Mar,on caldrà estar empadronat/da. Les obres es presentaran sense
signar i s’hauran d’ acompanyar d’ un sobre tancat dins del qual hi
haurà d’ haver:

1.- Una fulla on hi constin les següents dades: el nom i cognoms , l’
adreça, el telèfon, l’edat,  DNI i correu electrònic de l’ autor o autora
de la fotografia.

2.- Un CD amb la fotografia en format digital JPG/TIF .Les mides de la
fotografia  han  de  ser,  com  a  mínim,  de  2.592x  1944  píxels  de
resolució.

3.- Una fotocopia del DNI o NIE.



En aquest sobre hi ha d’ haver la següent referència  “ I Concurs de
Fotografia per la Igualtat de Gènere de Lloret de Mar”

El no compliment d’ aquests requisits de presentació serà motiu d’
exclusió del concurs.

IV.- OBRES: Cada participant podrà presentar una sola obra original i
inèdita i no premiada en cap altre concurs. Les mides de la fotografia
han  de  ser   DIN  A4  o  A3,  i  s’haurà  de  presentar  en  un  suport
rígid(tipus cartó pluma,per exemple). No hi ha limitacions pel que fa
a la tècnica. L’ autor/a del disseny haurà de fer, si s’escaigués, les
modificacions  necessàries  per  facilitar-ne  la  seva  conversió  en  el
cartell de commemoració del 8 de març de 2017.

V.- PREMI:  El jurat atorgarà un únic premi consistent en 300€.  El
jurat també  podrà considerar-lo desert si ho creu oportú.

La persona guanyadora haurà d’acreditar que compleix els requisits
amb la presentació de la vida laboral i l’ autorització per la consulta a
AEAT de no estar, o haver estat ens els últims 5 anys, d’alta de IAE
com a professional de fotografia o de disseny gràfic.

VI.- JURAT: El jurat estarà format per una persona de la Regidoria de
la dona, dues de la Biblioteca municipal, dues persones  vinculades
amb  la  fotografia  i  el  disseny  gràfic  i  una  representant  de  les
associacions  de  dones  del  municipi.  El  jurat  valorarà  la  qualitat
tècnica  i  artística  de  l’obra,  l’  impacte  visual,  l’originalitat  i  l’
adequació  de la  imatge amb la  temàtica  de  transmissió  de  valors
igualitaris i de defensa dels drets de les dones.

La deliberació del jurat es farà durant la setmana del 11 al 17 d’ abril i
s’emetrà el  veredicte,  que es  donarà a conèixer  el  dia  22 d’  abril
durant  els  actes  de  la  Revetlla  de  Sant  Jordi  que  es  celebra  a  la
Biblioteca municipal.

La dotació del  premi inclou la remuneració dels  drets de propietat
intel·lectual  sobre l’  obra premiada que, com estableix la base VII,
quedarà en propietat de l’ Ajuntament de Lloret de Mar.

VII.-  PUBLICACIÓ DE LES OBRES:  La  participació  en el  concurs
comporta l’ autorització a l’ Ajuntament de Lloret de Mar a fer pública
l’ obra presentada com també, en cas de la imatge guanyadora, a la
cessió exclusiva i gratuïta, en favor de l’ organització, dels drets de
reproducció,  distribució,  comunicació  pública  i  transformació  per
qualsevol modalitat fent-ne constar la seva autoria. Totes les obres



podran  ser  exposades  en  qualsevol  dels  equipaments  públics  del
nostre municipi.

VIII.-  ACCEPTACIÓ DE LES BASES:  La participació en el concurs
suposa l’ acceptació íntegra d’ aquestes bases. Qualsevol qüestió no
prevista serà resolta per l’ Ajuntament de Lloret de Mar com a entitat
organitzadora.

IX RESERVES: L’  organització  es  reserva el  dret  de que ,  un cop
decidida la fotografia i lliurat el premi, faci o no, us de la mateixa com
a imatge dels actes del 8 de març per l’ any 2017.

Per qualsevol  dubte o informació  sobre el  concurs  podeu trucar al
telèfon 972349055,  o posant-vos en contacte per correu electrònic
amb dones@lloret.cat.

També  es  podran  consultar  les  bases  en  la  pàgina  Web  de  l’
Ajuntament de Lloret de Mar i a la de la Biblioteca Municipal.

mailto:dones@lloret.cat

