La Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans, convoca un
concurs de fotografia de la Festa Major de Sitges.
Amb aquest concurs, la Secció Fotogràfica del GES, vol agafar el
relleu de Finestra Oberta, organitzadora fins l’any 2010, de 14
edicions d’aquest concurs.
Participants: Tothom que ho desitgi.
Tema: Qualsevol acte de les Festes Majors de Sant Bartomeu i
Santa Tecla.
Modalitat: Blanc i negre o color i fetes amb qualsevol tècnica.
Mides: La fotografia haurà de tenir unes mides mínimes de 18 x 24
cm i haurà d’estar muntada sobre un suport rígid de 30 x 40 cm.

Exposició: del 20 de setembre al 5 d’octubre de 2014, a l’Espai
Cultural Pere Stämpfli (carrer d’En Bosc, 9 – Sitges) Horari:
divendres de 18.00 h a 20.00 h i dissabtes, diumenges i festius de
12.00 h a 14.00 h i de 18.00 h a 20.00 h
Inauguració i lliurament de premis: dissabte 20 de setembre a
les 18.00 h, a la mateixa sala d’exposicions.
Devolució d’obres no premiades: Del 20 al 24 d’octubre es
podran recollir a l’oficina de la Regidoria de Tradicions i Festes de
l’Ajuntament de Sitges, Plaça de l’Ajuntament, s/n (Edifici Lola
Anglada) de 9.00 h a 14.00 h En cas de no ser recollides en
l’esmentat termini, es considerarà a tots els efectes que els autors
renuncien a les obres i aquestes restaran en propietat de
l’organització.

Nombre de fotografies: Un màxim de tres per participant i que no
hagin estat premiades en altres concursos.
Identificació: Cada fotografia portarà al dors, un títol i les dades
de l’autor/a: nom, adreça, telèfon i adreça electrònica.
Premis:
1r. Premi: 150 € i sopar per a 2 pers. Restaurant La Salseta
2n.Premi: sopar per a 2 pers. Restaurant Casa Raimundo i ampliació
3r. Premi: sopar per a 2 pers. Restaurant Los Vikingos
1r. accèssit: sopar per a 2 pers. Restaurant El Racó de la Carreta
2º. Accèssit: lot de llibres
Cada autor optarà només a un premi.
Calendari:
Presentació de les obres: del 26 d’agost al 16 de setembre de
2014, enviades o lliurades en mà, a l’oficina de la regidoria de
Tradicions i Festes de l’Ajuntament de Sitges, plaça de l’Ajuntament,
s/n (Edifici Lola Anglada), de 9.00 h a 14.00 h
Veredicte del jurat: entre el 16 i el 19 de setembre de 2014.

Consideracions generals:
Pel fet de prendre part en aquest concurs, els autors reconeixen ésser
posseïdors del Copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenen
els drets d’autor i d’imatge.
Les fotografies guardonades quedaran en propietat del Grup d’Estudis
Sitgetans. Els autors/es autoritzen a aquesta entitat o a qualsevol persona
física, jurídica o pública que aquesta decideixi a reproduir les fotografies en
qualsevol mitjà, sempre indicant el nom de l’autor.
També es comprometen a no reivindicar els drets d’autor per a la
reproducció de les seves obres per interessos d’exposició, catàlegs,
dossiers de premsa, reportatges, etc.
L’organització no es fa responsable de pèrdues o destrosses de les obres,
tant en la tramesa com en l’exposició, manipulació o devolució.
L’organització del concurs s’eximeix de qualsevol conflicte per a la
publicació de l’obra exposada.
L’entitat organitzadora resoldrà qualsevol circumstància no prevista en
aquestes bases.
Pel fet de prendre-hi part, les persones participants accepten les condicions
d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les.
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