IV CONCURS FOTOGRÀFIC
“BALL DE BASTONS”
TERMINI
30 D’OCTUBRE DE 2020
*llegir les bases del concurs

ORGANITZA:
COL·LABOREN:

Bases del Concurs
1. L’objectiu d’aquest concurs és la divulgació i difusió del Ball de Bastons a través de la fotografia. Atesa la situació sanitària viscuda al llarg del 2020 a
causa de la COVID-19, i essent aquesta malaltia l’objecte de La Marató de TV3 2020, es destinaran part dels premis a la investigació sobre la mateixa a
través de la Fundació de La Marató. A més, 13 de les fotografies del total presentades serviran per confeccionar el calendari BASTONS ’21 els beneficis
dels quals [a través de la seva venda] també seran destinats a la mateixa finalitat.
2. La fotografia ha d’incloure elements que facin referència al Ball de Bastons.
3. El concurs té una categoria única, en la que es podran presentar obres que representin al Ball de Bastons en tots els seus vessants.
4. Cada autoria podrà presentar un màxim de quatre fotografies inèdites sobre el Ball de Bastons.
5. Les obres es presentaran en els següents formats: .jpg, .jpeg, .png, o .tiff.
6. Les obres seran impreses en DINA4 per la confecció del calendari. Així doncs, tot i no ser una condició imprescindible, es recomana que les obres
tinguin la relació d’aspecte adequat per tal que quadrin amb el format esmentat.
7. El termini màxim de presentació serà el dia 30 octubre de 2020.
8. Les obres s’hauran de lliurar mitjançant l’adreça electrònica concurs@balldebastons.cat. Les obres aniran encapçalades per la proposta de títol de
l’autora o autor i en cap cas pel nom real de la persona participant. En el mateix correu, caldrà enviar –adjunt a les diferents obra o obres– un arxiu
pdf., titulat amb un pseudònim, el contingut del qual ha de contenir: 1) Pseudònim de l’autoria, 2) Títol de l’obra o obres, 3) Dades personals de l’autora
o autor –nom complet, adreça, telèfon, adreça electrònica de contacte i un breu currículum vitae–.
9. El Jurat estarà format per persones especialistes en la matèria i una representant de la Coordinadora que el presidirà. Aquest podrà desestimar obres
si consideren que aquestes no compleixen amb uns mínims de qualitat suficient per imprimir. El seu veredicte serà inapel·lable.
10. El veredicte es farà públic, si la situació sanitària ens ho permet, durant la Bastonada de Can Galta 2020 [prevista pel 28 de novembre de 2020] al barri
de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. L’acte de lliurament dels premis serà concretat un cop finalitzat el termini per presentar les obres.

11. Les dotacions dels premis seran les següents:
a) Primer premi: 250€ per l’autora o autor i 100€ per la Marató de TV3.
b) Segon premi: 150€ per l’autora o autor i 100€ per la Marató de TV3.
c) El jurat podrà atorgar fins a dos accèssits.
El jurat es reserva el dret de deixar desèrtic algun dels premis si creu que la qualitat de les obres no és adient.
Els premis poden estar subjectes a canvis per un valor igual o superior. S’informarà de qualsevol canvi a través de la web i de les inscripcions.
12. Les autories de les obres presentades, amb independència que resultin premiades o no, cedeixen automàticament tots els drets sobre aquestes obres
a la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. Així doncs, l’organització queda eximida de qualsevol conflicte en la publicació o en la utilització de
les obres presentades i dels que se’n poguessin derivar.
13. Totes les obres seleccionades quedaran en propietat de l’organització reservant-se el dret de publicar-les fent constar el nom de l’autoria.
14. La participació en aquest concurs suposarà l’acceptació total d’aquestes bases.

Per a qualsevol dubte adreceu-vos a: concurs@balldebastons.cat

