La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Torrent, a fi
de fomentar la creativitat i promoure la fotografia com a
mitjà d’expressió, convoca el 18 Concurs de Fotografia
TorrentJove.

+info: www.torrentjove.com

----------------------------------------

-------------------

Concurs
de Fotografia
TorrentJove
Les fotografies que s’hi presenten
han de mostrar el comportament dels
animals (insectes, aus, mamífers…)
a través de retrats o escenes d’acció,
i reflectir amb fidelitat les situacions
naturals i l’originalitat de l’entorn
—natural, rural, urbà—.

Bases del
concurs
2022

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Torrent,
a fi de fomentar la creativitat i promoure la fotografia
com a mitjà d’expressió, convoca el 18 Concurs de
Fotografia TorrentJove, segons les bases següents:

Al dors de cada fotografia hi cal indicar el títol i
nom de la persona participant.

1 ____ Participants

Les obres s’han de presentar o enviar per correu a:
L’Espai, Edifici Metro, segona planta.
Avinguda al Vedat 103, 46900 Torrent (València)

Hi poden participar els qui tinguen entre 16 i 35
anys.

4 ____ Enviament i termini de presentació

2 ____ Tema

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a
20 h, i dissabte de 10 a 13 h.

El concurs promou la defensa mediambiental, el
respecte a la natura i el dret al tracte digne dels
sers vius. Aposta per les imatges inspiradores,
que plasmen i interpreten la biodiversitat i capten
moments i situacions que puguen sorprendre’ns.

Amb les fotografies hi cal adjuntar un document
que ha d’incloure els títols de les fotografies i les
dades personals: nom, cognoms, dni/nie, data
de naixement, adreça postal, telèfon i correu
electrònic; i els títols de les fotografies.

Les fotografies que s’hi presenten han de mostrar
el comportament dels animals (insectes, aus,
mamífers…) a través de retrats o escenes d’acció,
i reflectir amb fidelitat les situacions naturals i
l’originalitat de l’entorn -natural, rural, urbà-.

El termini de presentació finalitza el dia
8 d’octubre de 2022.

Dos modalitats: (1) imatges d’animals en el seu
hàbitat natural, composicions en l’entorn de la
naturalesa i (2) en la seua relació amb el ser humà,
en l’espai domèstic (en el medi rural, en la llar, en
la ciutat).

S’estableixen els premis següents:

No s’accepten arxius amb continguts contraris al
dret a l’honor o a la pròpia imatge. En definitiva, es
rebutja qualsevol manifestació irrespectuosa i de
maltractament.
3 ____ Requisits de les obres
Cada participant hi pot presentar fins a un màxim
de tres fotografies.
Les fotografies han de tindre una grandària mínima
de 20 x 25 cm i una màxima de 30 x 40 cm. S’han de
presentar en paper fotogràfic i en format digital. El
fitxer digital, preferiblement en JPEG d’alta qualitat,
s’ha d’enviar a torrentjovefoto@gmail.com, i indicarne amb claredat el nom de la persona participant. El
nom del fitxer ha de ser el títol de la fotografia.

5 ____ Premis

Primer premi: 700 euros.
Segon premi: 600 euros.
Premi a la millor col·lecció (les tres fotografies):
1.100 euros.
Premi a la millor fotografia d’autoria local: 600
euros.
Al premi hi cal aplicar la retenció prevista en la
legislació vigent.
Els premis poden ser declarats deserts pel jurat.
El resultat del concurs es farà públic en el primer
trimestre de 2023 i es comunicarà als qui hi hagen
participat.
6 ____ Jurat
Ha d’estar format per la regidora delegada de
l’Àrea d’Igualtat i Formació, que hi actuarà com a
presidenta; un tècnic de l’Ajuntament, que farà de
secretari; i tres especialistes, com a vocals.

El jurat ha de seleccionar fins a un màxim de
cinquanta fotografies sobre la base de l’originalitat
de les obres, sensibilitat i qualitat artística.
La decisió del jurat és inapel·lable i l’organització
es reserva el dret d’interpretació de qualsevol
incidència que puga sorgir.
7 ____ Difusió de les obres seleccionades i
premiades

Se cediran els drets de reproducció, comunicació
i publicació de les obres seleccionades a
l’Ajuntament de Torrent, el qual podrà fer ús
lliurement d’elles fent constar l’autoria.
L’Ajuntament garanteix el tractament correcte de
les dades d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals.
10 ____ Publicitat

L’Ajuntament de Torrent pot utilitzar les obres
seleccionades i premiades per a il·lustrar
publicacions com ara catàlegs, fullets i cartells, o per
a altres elements de difusió que considere oportuns.
Amb les fotografies seleccionades i premiades
s’editarà un catàleg i es farà una exposició en la
sala de l’Espai, en una data encara per determinar.

Per a difondre el concurs, la Delegació de Joventut
l’ha de publicar en les pàgines web de l’Ajuntament
de Torrent, torrent.es i Delegació de Joventut,
torrentjove.com. Així mateix, estes bases s’han de
remetre a entitats, institucions i col·lectius que esta
delegació considere d’interés.
11 ____ Altres determinacions

8 ____ Devolució de les obres
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Les obres no premiades es podran arreplegar en
el Centre d’Informació Juvenil, l’Espai, una vegada
resolts els premis i, si escau, en els trenta dies
posteriors a la finalització de l’exposició de les
obres seleccionades.
Transcorregut este termini l’Ajuntament entén
que la persona participant renuncia a l’arreplega
i disposarà de les obres per a l’ús que considere
més oportú.
9 ____ Propietat
La persona participant es responsabilitza de
l’obra presentada al concurs, de posseir-ne la
propietat intel·lectual i del fet que no hi haja
drets de tercers. Qualsevol reclamació per
qüestions legals o drets d’imatge sobre l’obra és
responsabilitat única de qui l’haja presentada.

La participació en el concurs suposa l’acceptació
de les bases, i en queden excloses les obres que
no complisquen alguna de les condicions abans
exposades.
La persona premiada està obligada a tornar el
premi si es planteja una reclamació fundada sobre
l’autoria, o si no s’acredita el compliment dels
requisits mencionats anteriorment.
L’organització pot introduir, si ho creu necessari, les
modificacions que estime convenients per al bon
funcionament del concurs.

+ info 961111853
Bases completes en www.torrentjove.com

