Junta Local Fallera de Alfafar – Concurs de Fotografia Fallera
Concurs de Fotografia Fallera
La Junta Local Fallera d’Alfafar, sempre atenta a mantindre les nostres tradicions, convoca
el “II CONCURS FALLER DE FOTOGRAFIA FALLERA” en la seua convocatoria de 2015.
PRIMERA.- PARTICIPANTS:
1. Podrà participar al concurs tot aquell faller d’Alfafar que ho desige.
SEGONA.- REQUISITS I MODALITATS:
1. Les MODALITATS seran:
a) MODALITAT A: COLOR.
b) MODALITAT B: BLANC i NEGRE.
2. Serà obligatori que’l TEMA estiga relacionat amb les falles d’Alfafar, ja siguen actes
fallers, ambient faller o monuments.
3.

Totes les fotografies hauran de ser un treball original e inèdit del participant no
haguent segut publicades anteriorment en cap soport físic o digital.

4. Cada participant podrà presentar només 2 fotografies en la modalitat que desige, ja
siguen les dos en blanc i negre, les dos a color o una en blanc i negre i atra a color, no
podent alterar-se mijan cap procedimient, no admitint-se fotomontages, excepte
mínimes correccions de color y lluminositat.
5. Aquells montages que sent blanc i negre, continguen alguna xicoteta mostra de color,
participaran en la MODALITAT B.
6. Les fotografies s’hauran d’entregar en format digital (CD) en arxius gif, jpg, bmp o tiff,
amb un mínim de trescents (300) pixels de ample per doscents (200) pixels de alt i un
máxim de mil (1000) pixels de ample o alt i un (1) Megabyte, així com també en soport
físic, el tamany del qual serà de 15x20 cm. Ambdós formats hauran d’entregar-se en
un sobre tancat amb el cupó que adjunten les bases pegat darrere.
7. Per a la correcta identificació de les fotografies, cada fotografia haurà de dur darrere el
lema o títul utilizant per a això els cupons insertats en el boletí d’estes bases com Anex
I. L’inscripció haurà d’entregar-se en Junta Local Fallera i esta serà qui col·loque el
núm. d'identificació de cada fotografia per a classificar-les en cada modalitat. La Junta
Local Fallera cunyarà el cupó de resguard per a cada participant.
8. No s’acceptaran fotografies/obres fotogràfiques que:
a)
b)
c)
d)
e)

siguen considerades ofensives;
siguen considerades de mal gust;
facen referència a la violència, al sexe o a les drogues;
estiguen retocades digitalment;
continguen publicitat.

TERCERA.- DATA:
1. La data i lloc de presentació, serà comunicada amb al menys un mes d’antelació per la
Junta Local Fallera d’Alfafar.
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2. Tot faller que presente la seua/es proposta/es fora del plaç, quedarà automàticament
fora de concurs.
QUARTA.- JURAT:
1. Serà designat per JLFA, con un número mínimo de tres, y su veredicto será
inapelable.
2. Abans de començar la seua llabor, el President de JLFA, li entregarà una còpia de les
presents bases a cada Jurat per a la seua lectura, aclarint en eixe moment els dubtes
que li pogueren plantejar les mateixes.
3. El jurat haurà de qualificar la qualitat de la composició atenent a la seua técnica i la
seua capacitat artística.
4. En totes les modalitats es valorarà negativament els detalls de mal gust i tot el que
atemte contra el caràcter propi que ha de presidir un Concurs de Fotografia fallera. Es
consideraran demèrits:
a) aquelles obres que no se corresponguen a imàges que puguen ser
observades en la vida reial.
5. El Jurat se reserva la facultat d'interpretar les presents bases o resoldre qualsevol
imprevist o qüestió no prevista en les mateixes, donant compte motivada de tot això a
la Junta Local.
QUINTA.- PREMIS:
1. S’establixen els siguients premis,:
a) PRIMER per cada modalitat, que constaran de diploma y sessió d’spa.
b) SEGON I TERCER per cada modalitat, que constaran de diploma.
SEXTA.-

ATRES:

1. La participació al concurs implica la total acceptació de les seues bases.
2. Les fotografiss s’exposaran a l’Exposición del Ninot.
3. Les fotografies no premiades seran tornades als seus respectius amos, en la forma i
temps q’establisca la JLFA.
4. Les fotografies premiades passaran a ser propietat de JLFA, no podent ser utilizades
per ningú alié a la mateixa, excepte petició expressa i per escrit i resolució favorable
per escrit de la JLFA establint el permís per a utilització.
5. L’entrega dels premis se realizarà el día 16 de Març, junt a la resta de concursos. Fins
a ixe moment, el sobre amb el veredicte del jurat serà qustodiat per la Policía local.

Delegació de Concursos.
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