
         Bases del Concurs de Fotografia
     "LA SETMANA SANTA DE RIUDOMS"

L’Ajuntament de Riudoms convoca
el Concurs de Fotografia "La Setmana Santa de Riudoms"

Justificació: La Setmana Santa de Riudoms és coneguda i cada dia més reconeguda
arreu de les nostres contrades. És un moment de retrobament entre els riudomencs i
la  festa  adquireix  moments  de  gran  solemnitat  en  les  diverses  representacions
tradicionals i religioses que hi tenen cabuda.

Durant  tota  la  Setmana  Santa,  hom  pot  contemplar  els  passos  dels  misteris  que
conformaran les processons, guarnits pels membres de cada confraria i repartits per
diverses entrades i portals del Casc Antic de Riudoms. Tradicions com anar a beneir la
palma,  regalar  “la  mona”,  cantar  les  caramelles,  assistir  a  concerts  o exposicions,
matar la serp, participar en alguna de les diverses processons o Via Crucis, elaborar
alguna de les menges tradicionals com ara el menjar blanc, els bunyols o plats a base
de peix (Divendres Sant) són costums ben vives a Riudoms encara.

Participants: El  concurs  és  obert  a  tothom que  ho  desitgi.  El  fet  de  participar-hi
suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases generals,  així  com la renúncia a tota
reclamació legal. S’admetran únicament fotografies inèdites i de la Setmana Santa de
l’any en curs.

Format: Cada participant haurà de presentar un lot de 4 fotografies representatives de
tot el conjunt dels actes i tradicions de la Setmana Santa de Riudoms. La grandària de
les fotografies impreses ha de ser de 30 cm x 40 cm, en color i de tècnica lliure. Les
obres  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 posterior.  Posteriorment,  la persona
guanyadora haurà de lliurar les imatges en format digital per a poder ser reproduïdes.

Identificació: Es lliuraran les 4 fotografies en un sobre que constituirà l’únic lot que
cada  persona  pot  presentar  i  indicant  a  l’exterior  d’aquest  sobre  “Concurs  de
Fotografia La Setmana Santa de Riudoms” (i l’any al que corresponen les fotografies).
Al peu de cada fotografia i al centre, hi haurà de constar, en una etiqueta blanca i amb
lletra mecanografiada negra i majúscula (no s’acceptaran etiquetes elaborades a mà),
el títol de la fotografia i a sota, el pseudònim amb el qual es presenta l’autor.

En un altre sobre tancat s’escriurà a l’exterior el pseudònim i els títols de les 4 obres
presentades.  A  l’interior  d’aquest  sobre  s’hi  introduirà  la  fitxa  d’inscripció  que
acompanya aquestes bases, degudament complimentada.

Tramesa de les obres: Es faran arribar a les Oficines de l'Ajuntament de Riudoms, C.
Major,  52,  43330  Riudoms,  com  a  màxim  fins  les  14h  del  31  de  gener  de  l’any
posterior al de la Setmana Santa que se n’hagin fet les fotografies. En el cas que la
tramesa es faci per correu postal, la data que es tindrà en compte serà la del mata-
segells. Aquesta tramesa caldrà fer-la certificada i el justificant de recepció equivaldrà
al resguard de dipòsit. En tots els casos, totes les despeses aniran sempre a càrrec
del  participant.  L’organització  no  es  responsabilitza  de  la  pèrdua  dels  treballs  per
causes alienes.
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Jurat: El  jurat  qualificador  responsable  de  la  selecció  dels  lots  presentats  estarà
format per un nombre indeterminat de persones vinculades al camp de la fotografia, la
cultura, l’art i la Setmana Santa, proposades per l’organització, el nom de les quals 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.

Premis: El  jurat  determinarà el  lot  guanyador  per  a que l’Ajuntament  de Riudoms
pugui cedir gratuïtament aquestes imatges per a la seva publicació i reproducció en
diferents mitjans  o publicacions  que tractin  sobre la  Setmana Santa  de Riudoms i
facilitar així la promoció i projecció de la nostra Setmana Santa. Per altra banda, es
concedirà a la persona guanyadora una dotació econòmica de 300 €.

Veredicte: El nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer, de manera oficial,
en un dels actes de la Setmana Santa de l’any posterior. La dotació econòmica serà
lliurada en el  decurs d’aquest  mateix acte,  així  com també un obsequi  per a cada
participant. El jurat podrà declarar desert el premi i, si ho considera oportú, distribuir el
premi en accèssits.

Exposició de les obres presentades: Amb el lot guanyador i amb una selecció que
farà el jurat qualificador entre les altres fotografies presentades es farà una exposició
que es podrà veure durant la Setmana Santa posterior, en un espai públic de Riudoms.

Publicació: L’Ajuntament  de  Riudoms  es  reserva  el  dret  de  publicar  o  reproduir
qualsevol  de  les  obres  premiades,  així  com  cedir-ne  l'ús  a  les  Confraries  de  la
Setmana Santa de Riudoms, als mitjans de comunicació o altres persones o entitats o
institucions que ho sol·licitin. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets
de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

Devolució: Les obres premiades no seran retornades i passaran a formar part del fons
fotogràfic municipal. La resta d’obres podran ser retirades fins el 31 de maig de l’any
en curs, durant l’horari d’atenció al públic de les Oficines de l’Ajuntament de Riudoms.
Les obres no retirades també passaran a formar part del fons fotogràfic municipal.

Modificació de les bases: L’Ajuntament de Riudoms es reserva el dret de modificar
aquestes bases, si així ho exigís una causa justificada.

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

INSCRIPCIÓ AL CONCURS DE FOTOGRAFIA

"LA SETMANA SANTA DE RIUDOMS"

Nom i Cognoms: ___________________________________________________

DNI: ______________________ Població: ______________________________

Codi Postal: _________ Adreça: _______________________________________

E-mail: ________________________________ Telèfon: ___________________

Demano l’admissió al  Concurs de Fotografia "La Setmana Santa de Riudoms" i
amb la meva signatura declaro que entenc i accepto la totalitat d'aquestes bases.

Riudoms, ______ de ________________ de 201____ Signatura:
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