Els premis estaran subjectes a les retencions ﬁscals que determini la legislació
vigent.
• La decisió del jurat serà inapel·lable i indiscutible.
6. GARANTIES
• La participació en aquest premi suposa l’acceptació per part dels autors de la
totalitat del contingut d’aquestes bases, així com la renúncia a qualsevol reclamació
legal.
• Els participants accepten la recepció d’informació per correu electrònic relativa al
Premi.
• Els participants al 2n Premi de fotograﬁa Paisatges del Passat accepten que
l’organització pugui reproduir tant per Internet com en mitjans impresos les imatges
seleccionades per a la difusió i promoció d’aquest concurs.
• La propietat intel·lectual de les fotograﬁes seleccionades la mantindrà en tot
moment el fotògraf, identiﬁcat clarament quan se n’utilitzi la imatge.
• Els fotògrafs seleccionats per a l’exposició del seu treball accepten que pugui ser
exposat en altres ciutats durant un any.
• En cap cas les fotograﬁes presentades a concurs podran ser usades per a una altra
ﬁnalitat que no sigui descrita en aquestes bases.

Amb el suport de:

on
premi de
FOTOGRAFIA

PAISATGES
del Passat

Tremp. Pallars Jussà. 2015.

L’Ajuntament de Tremp convoca el 2n Premi de Fotograﬁa Paisatges del Passat,
d’acord amb les següents:

BASES

1. FINALITAT
Es convoca el 2n Premi de Fotograﬁa Paisatges del Passat per fomentar l’art i la
fotograﬁa com a element de coneixement del territori i de la seva riquesa geològica. Es vol contribuir a reﬂectir el moment creatiu actual de la fotograﬁa de paisatge,
entesa com la plasmació de l’entorn que ens envolta, tant de la natura com de la
incidència que hi pugui tenir l’activitat humana. Al mateix temps, es vol posar en
valor el patrimoni natural, paisatgístic i geològic de la Conca de Tremp a través de
les imatges.
2. CONVOCATÒRIA
L’Ajuntament de Tremp convida a participar a tots els fotògrafs majors de 18 anys
sense cap limitació quant a tècnica d’execució o d’edició dels arxius fotogràﬁcs.
En queden exclosos els treballadors de l’Ajuntament de Tremp així com els membres i familiars del jurat.
Cada participant podrà presentar ﬁns a un màxim de 2 fotograﬁes, segons el
procediment descrit a l’art. 4 d’aquestes bases.
La data d’admissió ﬁnalitzarà el 31 d’agost a les 23.59 h.
3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA PRESENTADA
• Hi ha dues categories: general i cientíﬁca.
• Categoria General: La temàtica de l’obra presentada girarà entorn a la idea de
fotograﬁa de paisatge i, concretament, haurà de reﬂectir la morfologia d’aquest
paisatge. Les fotograﬁes que concursen s’hauran d’haver pres en exteriors de
l’àmbit del projecte Geoparc Conca de Tremp-Montsec: tota la comarca del Pallars
Jussà i els termes municipals de Baix Pallars (Pallars Sobirà); Coll de Nargó (Alt
Urgell); Camarasa, Vilanova de Meià i Àger (Noguera). Les fotograﬁes poden ser
ﬁguratives o abstractes, en color o blanc i negre. Caldrà identiﬁcar el lloc des del
qual s’han pres les imatges.
• Categoria Cientíﬁca: Caldrà presentar imatges que representin algun fenomen
cientíﬁc vinculat amb les ciències de la terra (geologia, paleontologia, hidrologia...).
• No s’admetran fotograﬁes que per la seva temàtica puguin ferir qualsevol tipus
de sensibilitat o siguin ofensives.
• Les fotograﬁes presentades a concurs no podran haver estat premiades en cap
altre concurs tant a nivell nacional com internacional.
• Els fotògrafs participants garanteixen que són els propietaris del material que
presenten a concurs, que en són posseïdors de la totalitat de la propietat
intel·lectual i que disposen de les autoritzacions corresponents en el cas de reﬂectir
persones o llocs de caràcter privat.

4. FASES I PRESENTACIÓ D’ARXIUS
Totes les fotograﬁes presentades a concurs hauran de complir els requisits de totes
les fases de selecció, per tant, seran rebutjades aquelles que no compleixin estrictament aquestes condicions o que presentin una carència evident de qualitat per a la
seva reproducció en la fase ﬁnal d’exposició.
El concurs consta de tres fases:
Fase prèvia:
• Només s’admetran arxius en format JPG que no superin 1,2 MB.
• Els arxius s’enviaran únicament a través de la plataforma www.wetransfer.com al
correu electrònic comunicacio@tremp.cat (cal especiﬁcar-hi les dades del concursant: nom, cognoms, telèfon de contacte, NIF, adreça electrònica, adreça postal i
data de naixement).
• Cada arxiu estarà anomenat seguint l’estructura següent: nom_cognom_títol.jpg
• El termini màxim per a la presentació d’arxius serà el dia 10 d’agost a les 23.59h.
Fase de selecció:
• Una vegada superada la fase prèvia, els fotògraf seleccionats hauran d’enviar els
arxius amb perﬁl Adobe RGB, amb una dimensió en el seu costat més gran de 60
centímetres i una resolució mínima de 180 píxels per polsada, amb format JPEG amb
qualitat màxima 12.
• Els arxius s’enviaran pels mitjans que comunicarà personalment l’organització a
cada autor.
• Les fotograﬁes que no presentin una qualitat acceptable per a la seva reproducció
seran rebutjades i desqualiﬁcades.
Fase d’exposició:
• Es seleccionaran ﬁns a un màxim de 30 fotograﬁes que seran reproduïdes amb
criteris professionals i sobre suports de conservació per a la seva exposició se
celebrarà durant el darrer trimestre del 2015.
• Acabada la vigència anual del premi, les fotograﬁes reproduïdes i exposades
podran ser retornades a cada autor. Les despeses d’embalatge i enviament aniran a
càrrec de cada autor, excepte les fotograﬁes premiades que passaran a formar part
de la col·lecció de l’Ajuntament de Tremp. Els autors seran informats degudament per
part de l’organització del procediment per a la tramitació de les devolucions.
5. JURAT I PREMIS
• El jurat està format per professionals de prestigi relacionats amb el món de la
fotograﬁa, l’art i la geologia. La composició del jurat es pot consultar a la secció de la
web municipal.
• El jurat seleccionarà dues obres i un accèssit d’acord amb les categories següents:
- Premi a la millor fotograﬁa Paisatges del Passat: valorat en 1.200 euros
- Premi a la millor fotograﬁa de caràcter cientíﬁc: valorat en 600 euros
- Accèssit: un lot de productes Al teu gust, aliments del Pallars
- Els ﬁnalistes rebran un diploma acreditatiu

