BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA
DE LA SETMANA SANTA DE RIUDOMS
1a Objecte del concurs
Es volen premiar fotografies relacionades amb aspectes i costums típics de la Setmana
Santa de Riudoms i, per tant, les imatges hauran de ser representatives dels actes que
hom pot contemplar durant la Setmana Santa, com poden ser:
 Els passos dels misteris que conformaran les processons del Dijous i Divendres
Sant, i que prèviament són exposats a diversos portals del nucli antic.
 La representació de les «Set Paraules» a l’Església de Sant Jaume.
 Armats, membres de les confraries i participants en alguna processó o Via Crucis.
 Cantada de caramelles del Dissabte de Resurrecció.
 Tradicions com: “matar la serp”, regalar “la mona” per part dels padrins, “anar a
beneir la palma el Diumenge de Rams”, ...
Es pot participar en una o dos categories, amb un màxim d’una obra per persona:
- Millor col·lecció de 3 fotografies i millor fotografia individual.
- Millor fotografia individual.
2a Participants
Hi podran participar totes les persones físiques o jurídiques a títol individual que hi
estiguin interessades.
3a Obres
Les obres han de ser originals i inèdites, i no poden haver estat premiades en altres
concursos. La tècnica és lliure.
4a Presentació
Cada participant pot presentar o una col·lecció de 3 fotografies o una fotografia individual.
El tamany de les fotografies impreses ha de ser de 30 cm x 40 cm, les imatges han d’anar
centrades en una cartolina de color negre de 40 x 50 cm. La tecnologia emprada pot ser la
tradicional o la digital, sempre i quan la fotografia presentada no sigui producte de cap
muntatge.
Les obres s’hauran de presentar degudament embalades a les oficines de l’Ajuntament de
Riudoms, situades al c/ Major, 52, dins del següent horari: de dilluns a divendres de 9.00 h
a 14.00 h i els dilluns a la tarda de 17.00 h a 19.30 h. Poden ser igualment trameses per
correu certificat o qualsevol altre mitjà que sigui convenient, sempre que la seva recepció
no representi cap càrrec per l’Ajuntament. L’organització no es responsabilitza de la
pèrdua dels treballs per causes alienes.
5a Identificació
Les obres s'han de presentar amb el sistema de plica. És a dir, totes les obres portaran, al
dors, el títol de la fotografia i a sota, el pseudònim amb el qual es presenta l’autor/a, que
servirà per preservar la seva identitat. No s’acceptarà cap escrit elaborat a mà.
En un sobre tancat, s’adjuntarà la fitxa d’inscripció signada que acompanya aquestes
bases (també es pot descarregar al web www.riudoms.cat o demanar-la a les oficines de

l’Ajuntament de Riudoms) i un arxiu digital de cada fotografia en format jpg, tamany 30 x
20 cm. i de 300 píxels de resolució en un suport digital (CD o DVD). A l’exterior del sobre
hi ha de constar «Concurs de Fotografia La Setmana Santa de Riudoms” (indicant l’any
que correspon), el pseudònim i els títols de les 3 obres presentades.
6a Data de presentació
El termini de presentació de les obres serà abans del 30 de juny de 2018. És a dir, les
fotografies que vulguin presentar-se al concurs de l’any 2018, es presentaran abans del
30 de juny de 2018.
7a Criteris
El jurat, a més de la temàtica requerida, tindrà en compte els següents criteris d'avaluació:
 Composició
 Tècnica
 Creativitat
Es valorarà en una mateixa col·lecció, que les imatges mostrin diferents actes de la
Setmana Santa de Riudoms.
8a Jurat
El jurat estarà format per dos membres de les confraries de Riudoms i, com a mínim, dues
persones més, convidades pel regidor de Cultura, vinculades al camp de la fotografia, la
cultura i l’art. Cada autor no podrà rebre més d’un premi. El nom dels membres del jurat
es farà públic durant l’acte de lliurament del premi. El seu veredicte serà inapel·lable. Cap
membre del jurat, ni familiar seu de primer grau, pot ser alhora participant d'aquest
concurs.
9a Decisió del Jurat
El nom de les persones guanyadores es donarà a conèixer, de manera oficial, en un dels
actes de la Setmana Santa de l’any posterior. La dotació econòmica els hi serà lliurada en
el decurs de temps que marca la normativa d’administració pública a partir de la data de
l’acta.
El jurat podrà declarar desert el premi i, si ho considera oportú, distribuir els premis en
accèssits. El/La guanyador/a de la millor col·lecció no pot optar al premi de la millor
fotografia individual.
10a Dotació econòmica
S’estableixen els següents premis:
- Un primer premi dotat amb 250 € a la millor col·lecció de fotografies.
- Un segon premi dotat amb 100 € a la millor fotografia individual.
11a Propietat intel·lectual
El/La participant manifesta i garanteix que és l’únic autor/a de la/les fotografies i titular de
tots els drets d’autor sobre la/les fotografia/es que presenta al concurs, evitant així
reclamacions de tercers sobre aquestes. Així mateix, serà responsabilitat del/la participant
obtenir l’autorització de les persones que puguin aparèixer en cada fotografia per a

l’efectiva activitat que es convoca, a menys que aquesta fotografia hagi estat realitzada en
un lloc públic i en la forma legalment establerta, assumint tota reclamació per drets
d’imatge.
12a Reproducció
Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament de Riudoms, que podrà
utilitzar-les en la forma que cregui oportuna per a la promoció comercial o institucional de
l’acte.
Els i les participants autoritzen l'Ajuntament de Riudoms per la reproducció i/o la seva
inclusió en exposicions, en la seva pàgina web, en xarxes socials..., fent constar en tot
moment el nom de l'autor/a de la imatge i sense que aquest fet comporti cap pagament a
l'autor/a.
13a Exposició
Totes les imatges seran exposades durant la Setmana Santa de l’any posterior, en un
espai públic de Riudoms. Les fotografies no premiades es podran recollir a les oficines de
l’Ajuntament en els 10 dies posteriors als actes de la Setmana Santa de l’any posterior i
fins al 31 de maig. Les obres no retirades abans d’aquesta data també passaran a formar
part del fons fotogràfic municipal.
14a Protecció de dades de caràcter personal
El participant accepta el tractament de les seves dades de caràcter personal i la seva
publicació tal com s'exposa en els punts anteriors, i essent coneixedor que seran
tractades i incorporades en un fitxer denominat «Actes, activitats i jornades», així com en
el denominat fotografies, responsabilitat d'Ajuntament de Riudoms, i essent la seva
finalitat la gestió i control de les activitats així com de les fotografies,
respectivament. Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que pot exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a: c/ Major, 52 de 43330 Riudoms (Tarragona).
15a Acceptació de les bases
El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, facultant el
jurat per a la interpretació i resolució dels casos no previstos en aquestes. L’Ajuntament
de Riudoms es reserva el dret de modificar aquestes bases, si així ho exigís una causa
justificada.
16a. Per a més informació
Per qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar al correu: culturaifestes@riudoms.cat

FITXA D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS DE FOTOGRAFIES
DE LA SETMANA SANTA DE RIUDOMS
Nom Cognoms: ___________________________________________________________
DNI: ___________________ Població:_____________________ Codi Postal: _________
Adreça:___________________________Correu electrònic:________________________
____________________Telèfon:_________________________ .
 Vull concursar a la categoria de col·lecció de fotografies i a la de fotografia individual.
 Vull concursar a la categoria de fotografia individual.
Amb la meva signatura declaro que entenc i accepto totes aquestes bases.
Signatura,

Riudoms, _____ de ____________ de 201_____
 SÍ AUTORITZO que la meva imatge o de la persona que represento, pugui aparèixer en imatges
enregistrades en motiu d’aquesta activitat, amb caràcter gratuït, sense fins comercials, amb caràcter
exclusiu i d’acord amb la normativa vigent i puguin ser publicades a la web municipal o a publicacions
municipals. I de forma expressa i informada que l’Ajuntament de Riudoms em pugui enviar, SMS o
missatges de missatgeria instantània. Aquesta autorització tindrà caràcter indefinit podent revocar-la en
qualsevol moment per comunicació escrita a aquest Ajuntament. Així mateix autoritza a que l’Ajuntament de
Riudoms li remeti correus o missatges electrònics a l’adreça designada sobre informació, activitats que
considerem que pot ser del seu interès, podent en qualsevol cas revocar aquesta autorització mitjançant
l’enviament d’ un correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat

 NO AUTORITZO que la meva imatge o de la persona que represento, pugui aparèixer en imatges
enregistrades en motiu d’aquesta activitat sense fins comercials, amb caràcter exclusiu i d’acord amb la
normativa vigent i puguin ser publicades a la web municipal o a publicacions municipals. Així mateix tampoc
autoritza que l’ Ajuntament de Riudoms li remeti correus o missatges electrònics a l’adreça designada.
Signatura,

A Riudoms, ______ de ________ de 201____
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Actes, activitats i
jornades, així com en el denominat Fotografies responsabilitat d’ Ajuntament de Riudoms, i essent la seva finalitat la gestió i control de
les activitats així com de les fotografies, respectivament. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Major,
52 de 43330 Riudoms (Tarragona)

