XIII SALO FOTOGRAFIC FOTOBOSCO’13
OBJECTIUS GENERALS:
-Promoció i desenvolupament de l'art fotogràfic, així com la seva utilització com a mitjà de
comunicació social.
-Muntar una exposició fotogràfica, a la Sala d’exposicions El Roser de Ciutadella i en altres
sales que ho sol·licitin.
-Editar i distribuir un catàleg amb totes les fotografies seleccionades com a finalistes en el
certamen.
TEMA:

Pobresa i exclusió social
Les fotografies podran representar tant qualsevol situació de persones, llocs o circumstàncies
que serveixin per denunciar la problemàtica que concorre en situacions de pobresa, exclusió
social, fanatismes, xenofòbies, etc, de problemàtica tant econòmica com d'integració social, així
com les mesures correctores aplicades per persones, col·lectius o entitats per a la solució dels
mateix, o qualsevol altra circumstància que l'autor cregui convenient sobre la temàtica
expressada.

TECNICA i PRESENTACIÓ:
L'autor de les fotografies té plena llibertat per emprar la tècnica fotogràfica que estimi pertinent
i millor s'ajusti al tema presentat, no diferenciant entre color i monocrom, sempre que es
respectin les normes de presentació que a continuació s'indiquen:
Les obres tindran unes dimensions mínimes de 20x30 cm. i màximes de 45x30 cm. Les
fotografies han d'anar muntades sobre un cartró ploma de mesures exactes 35x50 cm., si pot ser,
de color negre; sense vidre, ni paspartú, sense cap altre element tret que sigui el propi element
reforçador.
PARTICIPANTS:
Podran participar tots els aficionats que ho desitgin amb un màxim de tres obres per autor.
Totes les fotografies hauran de ser inèdites i no premiades en altres concursos. Es consideraran
fora de concurs totes aquelles fotografies que no s'ajustin al tema, tècnica o format assenyalat en
aquestes bases, i també quedaran exclosos els treballs presentats per professionals.

DATA DE PRESENTACIÓ:
Les obres hauran de lliurar-se personalment o ser remeses a la secretaria de la U.AA.AA.DB.,
Av. Constitució, 57, 07760 Ciutadella de Menorca, amb el següent detall: «XIII Saló Fotogràfic
Don Bosco», abans del dia 31 de març de 2.013.
En el revers de cada obra haurà d'incloure's el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor.
En un sobre aparti i tancat, en l'anvers del qual figuri el Pseudònim, s'adjuntarà còpia emplenada
del butlletí adjunt que inclogui: nom i cognoms, domicili, localitat, telèfon i correu electrònic de
l'autor.

JURAT:
Es formarà un jurat competent que efectuarà la selecció i qualificació de les obres presentades,
sent el seu veredicte inapel·lable. La seva composició es donarà a conèixer oportunament a
través dels mitjans de comunicació.

EXPOSICIÓ:
Amb totes les fotografies presentades a concurs es muntarà una exposició a la "Sala
d'exposicions del Roser", d'entre les quals seleccionaran les 30 fotografies finalistes i, d'entre
elles, les guanyadores. En cas que la quantitat d'obres presentades a concurs sigui superior al de

la capacitat de la sala, el Jurat procedirà a efectuar una selecció prèvia de les obres que seran
exposades.
Aquesta exposició podrà ser cedida a totes aquelles entitats, sales de cultura o organismes
oficials que ho sol·licitin.

PREMIS:
1er. premi:
2º premi:
3er. premi:

1.500,00 €
1.000,00 €
500,00 €

El jurat podrà atorgar a més un accèssit de 250,00 € en material fotogràfic, a la fotografia
realitzada per un menor de 18 anys que per tècnica, art o qualitat, sigui mereixedora de la
mateixa.
Qualsevol premi, segons decisió del jurat tècnic, podrà ser declarat desert. Un mateix participant
no pot rebre dos premis en aquest concurs.

ACCEPTACIÓ:
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra de les seves bases. L'organització
de la Biennal podrà fer ús de les fotografies guanyadores per a promocionar aquest concurs, i en
activitats com a publicacions, tríptics, exposicions, contingut web, etc. En qualsevol cas, els
drets d'autor de les fotografies premiades seguiran sent del fotògraf. Així mateix, i per a una
millor conservació i utilització de les mateixes, l'organització podrà cedir les fotografies a
l'Arxiu d'Imatge i So del Consell Insular de Menorca, o un altre organisme similar, conservant,
no obstant això, la propietat i utilització de les mateixes que li atorga les presents bases.

DEVOLUCIÓ:
Totes les fotografies no classificades per accedir a la final podran ser retirades per l'autor, trenta
dies després que s'hagi fet públic la decisió del jurat. Les fotografies classificades i les
premiades passaran a ser propietat de la Unió d'Antics Alumnes de Don Bosco de Ciutadella, la
qual es reserva el dret d'exhibir o publicar qualsevol de les obres presentades al concurs, amb
l'únic requisit de fer constar l'autor de la mateixa.

CATÀLEG:
L'entitat organitzadora del certamen promourà l'edició i publicació d'un catàleg amb totes les
fotografies seleccionades. Tots els participants en el concurs tindran dret a sol·licitar un
exemplar del mateix.
A aquests efectes, i per a una millor impressió de les fotografies al catàleg, una vegada es
conegui el veredicte del jurat i en el menor temps possible, els autors de les fotografies
seleccionades hauran d'aportar a l'organització una còpia dels arxius digitals que continguin
aquestes fotografies.

RESPONSABILITAT:
L'organització no es fa responsable dels accidents de tot ordre que pugin sofrir les fotografies.
No obstant això es prendran les màximes precaucions perquè això no es produeixi. Qualsevol
circumstància no prevista en les mateixes, serà resolta per la comissió organitzadora.

PATROCINEN EL SALÓ DE FOTOGRAFIA:
Ajuntament de Ciutadella

Consell Insular de Menorca

Foto Studi Hernando

XIII SALÓ FOTOGRÀFIC FOTOBOSCO’13
Butlletí de participació

Lema:____________________________

Nom i cognoms:______________________________________________________________
Domicili:____________________________________________________________________
Població:_____________________________ Província:___________________C.P.________
Nº Documento Identitat:________________________ Data Naixement:__________________
Tel. de Contacte:_______________________ Mòbil:_________________________________
E-mail:______________________________________ @_____________________________
Títol obres presentades:
1.- _____________________________________
2.- _____________________________________
3.- _____________________________________

Accept les presents bases i condicions de
participació, i declaro ser l'autor de les obres
presentades a concurs:
Signatura,

Les dades que se subministren en el present butlletí de participació s'incorporaran a un fitxer automatitzat de dades únicament als
efectes de gestionar la relació de l'entitat organitzadora amb els participants en el certamen, i del que és responsable l’Unió
d’Antics Alumnes de Don Bosco de Ciutadella, on podrà exercir els drets continguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre.

