BASES DEL SEGON CONCURS DE FOTOGRAFIA AMATEUR
"LA IMATGE DE LA IGUALTAT", 2015

Fundación Atenea, entitat generalista que té com a missió garantir els drets i millorar la
qualitat de vida de les persones en situació o risc de greu exclusió, prevenir els factors que
la causen i impulsar la transformació social i econòmica a través de la innovació, la
intervenció, la formació i la investigació social, l'Ajuntament del municipi de Salt i el
Consorci de Serveis Socials Gironès - Salt convoquen la II Edició del Concurs de
Fotografia Amateur "La imatge de la igualtat".

L'objectiu del concurs és promoure la sensibilització de la població del municipi de Salt cap
a la igualtat entre homes i dones en el Dia Internacional de la Dona Treballadora, a través
de l'acció artística (fotogràfica).

1. QUI HI POT PARTICIPAR
Podran participar-hi totes les persones del municipi de Salt, de manera individual o
col·lectiva (centres educatius, entitats i associacions, projectes socioeducatius del municipi,
etc.).

2. TEMÀTICA
Les fotografies hauran d'abordar la perspectiva de la igualtat entre homes i dones.

3. QUALITAT FOTOGRÀFICA
Es podran remetre fotografies, realitzades amb qualsevol dispositiu fotogràfic amb l'única
condició que no estiguin retocades amb cap programa informàtic d'imatge.

4. ADMISSIÓ DE FOTOGRAFIES
Es podrà presentar un màxim d'una fotografia per participant.
Les imatges s'enviaran al correu electrònic fotografia@fundacionatenea.org juntament
amb les dades personals de la persona participant: nom, cognoms i telèfon de contacte.

5. DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE FOTOGRAFIES
El termini d'admissió d'obres conclourà el dilluns 5 març 2015 a les 00.00 hores.

6. PREMIS
S'atorgaran els següents premis:
Primer Premi: 150 euros en targeta regal d'un comerç local.
Tres finalistes: 50 euros en targeta regal d'un comerç local i regal d'una col·lecció d'obres
d'art per a cada finalista.

Guanyador i tres finalistes: exposició de les obres en un espai públic del municipi de Salt.

7. PROCÉS DE SELECCIÓ DE GUANYADORS/ES
El jurat estarà compost per:
• Un/a representant de l'Agrupació Fotogràfica de Salt
• Un/a representant de l'Associació Identitats; entitat del municipi de Salt amb
àmplia trajectòria en treball en igualtat entre homes i dones
• Un/a representant del Servei d'Informació i Atenció a la Dona, Gironès, Salt
• Un/a representant de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Salt
• Un/a representant de l'Àrea d’Integració i Convivència de l'Ajuntament de Salt
• Un/a representant del departament de comunicació de la Fundación Atenea

El jurat triarà els quatre millors treballs presentats: guanyador/a i tres finalistes.

Després de la decisió del jurat Fundación Atenea es posarà en contacte amb els/les
finalistes per informar-los del resultat.

La decisió del jurat serà immediatament comunicada als autors o autores.

La decisió del jurat s'adoptarà per majoria simple dels seus membres i serà inapel·lable,
podent declarar deserts els premis si considera que cap de les obres presentades a
concurs presenta un nivell adequat.

La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases.

8. LLIURAMENT DE PREMIS
L'adjudicació i lliurament del premi s'efectuarà en l'acte públic municipal de commemoració
del Dia Internacional de la Dona Treballadora.

.

9. REGLES GENERALS
Els autors i autores de les obres premiades i seleccionades, en acceptar les bases del
concurs, cedeixen els drets d'autoria de les mateixes i els drets d'imatge de totes les
persones físiques apareguin en elles a Fundación Atenea i la autoritzen a reproduir
aquestes fotografies en tots els mitjans de comunicació i suports que determini l'entitat per
a la pròpia difusió del premi i/o dels projectes i campanyes de l'entitat.

Les imatges sempre s'utilitzaran incloent-hi el nom de l'autor o autora de les mateixes (o
pseudònim en el cas que el/la autor/a així ho desitgi).

Les persones participants es responsabilitzen del compliment de les disposicions legals
vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge de les persones
físiques que apareixen en les fotografies declarant responsablement que la difusió o
reproducció de l'obra en tots els mitjans de comunicació i suports que determini
FUNDACIÓN ATENEA per a la pròpia difusió del premi i/o dels projectes i campanyes no
lesionarà o perjudicarà cap dret del concursant ni dels citats tercers.

Activitat realitzada amb el finançament de:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social;
Secretaria general de inmigración y emigración;
Dirección general de migraciones.

Unió Europea; Fons d'asil, migració i integració.

Consorci de Benestar Social Gironès - Salt

Activitat organitzada per:
Fundación Atenea

Servei d'Informació i Atenció a la Dona

Ajuntament de Salt

Activitat realitzada amb la col·laboració de:

Casa de Cultura de Salt, Les Bernardes

Associació per la recerca i l'acció social

Agrupació Fotogràfica de Salt

Associació Identitats

