II RAL·LI FOTOGRÀFIC VILA D’ALTEA
12, 13 i 14 de maig del 2017

BASES
L'Ajuntament d'Altea, a través de la seua Regidoria de Cultura, organitza el II RAL·LI FOTOGRÀFIC VILA D'ALTEA, els dies 12,
13 i 14 de maig del 2017, amb les bases següents:
1.- PROGRAMA
DIA
12/05/2017
13/05/2017
14/05/2017

HORA
19:00-20:00 h
11:00-13:00 h
12:00 h

LLOC
Casa de Cultura d’Altea
Casa de Cultura d’Altea
Casa de Cultura d’Altea

ACTE
Entrega d’objectius
Entrega de les fotografies
Audiovisual artista convidat
Entrega de premis

2.- PARTICIPANTS
Pot participar qualsevol persona, sense cap límit d'edat, proveït de DNI/NIE.
3.- EQUIP FOTOGRÀFIC
Es podrà concursar només amb càmera digital. Cada participant vindrà amb el seu propi equip fotogràfic: càmera digital,
targeta de memòria extraïble, cable de connexió i qualsevol dispositiu necessari per a poder transferir les fotografies als
equips de l'Organització. Així com de trípodes, filtres, lents d'aproximació, teleobjectius, etc.
4.- INSCRIPCIÓ
S'establixen les següents quotes i terminis d'inscripció, així com forma de presentació:
Termini
Fins al 7 de maig
Entre 8 i 12 de maig
Taxa d’inscripció
10 €
12€
Forma de presentación
Per Internet: inscripció online (veure peu de pàgina)
Personalment: en la Casa de Cultura d’Altea
Formes de pagament: 1) Pagament amb targeta crèdit/dèbit/PayPal, 2) Transferència bancària, 3) Pagament en efectiu
(només esta forma de pagament té un recàrrec de 3€ per gestió). En el procés d'inscripció rebrà instruccions per a realitzar
el pagament segons la forma triada.
5.- MECÀNICA GENERAL
· El divendres 12/05/2017, entre 19:00 i 20:00 h, en la Casa de Cultura d'Altea, es facilitarà als participants els objectius
(temàtiques) sobre els quals ha de versar este ral·li. Hi haurà un total de 6 objectius. Els participants que no puguen assistir
a l'entrega d'objectius, podran obtindre en la pàgina web del ral·li (veure peu de pàgina) a l'hora d'inici. Els participants
hauran de romandre dins de la zona delimitada, permetent-se l'execució d'imatges realitzades fora de la mateixa sempre
que estes siguen orientades a la zona delimitada.
· Tot participant, haurà de prendre una fotografia de control, que serà el full dels objectius del ral·li, per a validar la
participació.
· El ral·li donarà començament el 12/05/2017 a les 19:00 h, fins a les 13:00 h de l'endemà, per tant la presa de les
fotografies NOMÉS es podrà realitzar en este termini.
· Cada participant podrà prendre el nombre de fotografies que desitge però només podrà presentar a concurs un màxim
de 6 imatges, havent de ser una per cada un dels objectius (temàtiques), més la fotografia de control. La resta d'imatges
que no es desitge presentar a concurs hauran de ser retirades de la targeta.
· L'entrega de les fotografies a l'Organització es realitzarà el dissabte 13/05/2017, entre 11:00 i 13:00 h (NO s'admetran les
presentades fora de l'horari indicat). En este moment s'haurà d'indicar l'orientació (horitzontal/vertical) i l'objectiu a què
pertany cada una de les 6 fotografies presentades (per mitjà d'un xicotet formulari que entregarà l'Organització). Una
vegada entregada la targeta, l'organització procedirà a descarregar-la en una carpeta amb un número assignat a cada
participant, i li serà tornada amb les fotos que continga.
· El diumenge 14/05/2017, a les 12:00 h, en la Casa de Cultura d'Altea es realitzarà l'entrega de premis. Prèviament a l'acte,
es projectarà un audiovisual d’un artista convidat. Així mateix, en el dit acte es projectaran totes les fotografies dels

premiats, així com una selecció de la resta dels participants; i es publicarà el llistat classificatori amb el 20% de les millors
puntuacions del ral·li (el 80% restant no serà públic).
6.- PREMIS
S'establiran els premis següents:
PREMIS
1r Premi a la col·lecció
2n Premi a la col·lecció
3r Premi a la col·lecció
Millor imatge del Ral·li
Millor imatge del tema obligatori

€
300,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €

7.- JURAT
· L'Organització constituirà un jurat, a què se li remetrà les fotografies presentades de forma anònima. El jurat estarà
constituït per persones físiques independents dels participants i de l'Organització, amb experiència o coneixements en
l'àmbit de la fotografia, creatiu i/o de la comunicació.
· La resolució del jurat serà inapel·lable, reservant-se el dret de declarar desert algun dels premis si així ho estima
convenient.
· Si una vegada emesa la resolució del jurat, es coneguera que s'ha produït alguna anomalia, podrà revisar-se el veredicte.
8.- CONDICIONS GENERALS
· Totes les fotografies, hauran d'estar fetes al màxim de resolució de la càmera i en màxima qualitat, mínima comprensió i
format JPEG.
· No s'admetrà cap tipus de manipulació de les fotografies amb programes (software) de retoc, només s'admetrà la
manipulació-retoc de les fotografies amb les utilitats que dispose la pròpia càmera (contrast, saturació to de color filtres,
etc.) prèvia a la presa.
· Quedaran fora d'este concurs aquelles fotografies que no complisquen amb els requisits establits en estes bases, les que
siguen alienes als objectius (temàtiques) del ral·li i les imatges presentades en les que resulte evident que han sigut
obtingudes per mitjà de manipulació.
· A l'inici del ral·li, la targeta de la càmera del participant haurà de no tindre altres imatges o arxius de qualsevol tipus.
· La càmera haurà d'estar configurada amb la data i hora correcta (les imatges amb data presa diferent del termini del ral·li
quedaran descartades sense opció a premis).
· L'Organització es reserva el dret de limitar el nombre de participants en cas de superar les expectatives organitzatives.
Així mateix, es reserva la facultat de suspensió o ajornament si no s'aconseguix un mínim de participació.
· De conformitat a la normativa referent a l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, als premis se'ls practicarà la
retenció que legalment corresponga.
· Els concursants es responsabilitzen que no existisquen drets de tercers en les fotografies presentades.
· Les fotografies premiades podran ser utilitzades per l'Ajuntament d'Altea, que es reserva el dret de reproducció i
exposició.
· Els participants que s'inscriguen i finalment no participen sense anul·lar la inscripció, en futures edicions del ral·li hauran
de realitzar el pagament en el primer termini d'inscripció.
· La inscripció i participació suposa la total acceptació de les presents bases, que quedaran sotmeses a qualsevol
modificació que l'Organització poguera produir, havent de fer-ho públic abans o en el transcurs del ral·li.

Base del rally / més info:
Casa de Cultura de Altea
C/ Pont de Moncau, 14
03590 Altea (Alacant)
Tel.: 96 584 28 53

Bases i inscripcions on-line:
· https://goo.gl/93NAnS
· www.alteacultural.com
E-mail: biblio.altea@gmail.com

