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BASES DEL CERTAMEN VII VILA DE BETXÍ DE FOTOGRAFIA 
 
Participants  
Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen, residents en qualsevol estat membre 
de la Unió Europea.  
 
Tema  
S’estableixen dues seccions:  

Secció A: Betxí i el seu entorn, en el sentit més ampli: vila, contornada, festes, llocs, costums, 
etc.  

Secció B: Tema lliure, amb o sense unitat temàtica.  
 
Tècnica, grandària i nombre de fotografies  
La tècnica de les fotografies serà lliure, color o blanc i negre, realitzades amb processos 
fotoquímics, digitals o mixtos.  
 
Per a ambdues seccions la grandària de la imatge haurà de ser com a mínim en una de les 
seues parts de 24 cm, i com a màxim de 40 cm., i les obres hauran d'anar muntades sobre un 
suport rígid de grandària 40 x 50 cm. i amb un grossor màxim de 3 mm.   
No s’admeten fotocòpies.  
 
Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies en cada secció. Les 
fotografies no hauran sigut premiades en altres concursos.  
 
Juntament amb les fotografies, s’haurà d’entregar una còpia en format digital, en suport CD o 
DVD, amb qualitat suficient per poder ser editat. 
 
Identificació  
En cada fotografia haurà d'indicar-se el títol d’aquesta, o un lema, i la secció en què participa 
l’obra. Aquestes dades hauran de constar també en el CD o DVD adjunt. En sobre tancat, a 
banda, hauran d'incloure's les dades completes de l'autor. En l'exterior del sobre es farà 
referència al títol o al lema indicat en cada obra.  
 
En la part de darrere de la fotografia, s’haurà d’indicar mitjançant una fletxa, l’orientació de la 
fotografia. 
 
No s'admetran obres en què existisquen marques que puguen identificar els participants.  
 
Enviament i termini de presentació  
Les obres es presentaran personalment o s'enviaran lliures de gastos al Registre General 
d’entrada de l'Ajuntament de Betxí, adreçats a Betxí Cultural (Plaça Major, 1 – 12549).  
 
El termini de presentació serà fins al 31 d'octubre del 2015. En el cas d'enviaments postals o 
per altres sistemes seran admeses les obres amb data d’imposició fins al 31 d'octubre del 
2015, i sempre que estiguen en poder de l'organització amb data límit 10 de novembre del 
2015. 
 
Decisió del jurat  
El jurat serà designat per l'organització, entre persones de reconegut prestigi de la creació 
fotogràfica i de l'àrea de cultura de l’Ajuntament de Betxí.  
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El veredicte del jurat sobre els treballs seleccionats i el lliurament dels premis tindrà lloc en un 
acte que se celebrarà, coincidint amb la festivitat de Sant Antoni, al Teatre Municipal de Betxí. 
Abans serà comunicat als guanyadors. Serà necessari que acudisca l’autor, o algun 
representant seu, a recollir el premi, si no és així hi perdrà el dret.  
 
Premis  
S’estableixen els següents premis:  
- 180 euros a la millor fotografia de la secció A “Betxí i el seu entorn”.  
- 180 euros a la millor fotografia de la secció B “Tema lliure”.  
- 120 euros a cada una de les segones millors fotografies de cada tema.  
- 70 euros a cada una de les terceres millors fotografies de cada tema.  
 
Els accèssits rebran un diploma. 
 
Cada participant no podrà obtindre més d'un premi en la mateixa secció.  
 
El jurat es reserva la decisió de declarar qualsevol premi desert si, al seu parer, no concorren 
mèrits suficients, així com tants accèssits com crega oportú, i les seues decisions seran 
inapel·lables.  
 
Les fotografies premiades o amb accèssits quedaran en poder de l'Ajuntament de Betxí, 
reservant-se el dret d’explotació i a reproduir-les lliurement, citant sempre l'autor.  
 
Exposició  
Es farà una exposició de les millors obres presentades a partir del 17 de gener de 2015 al 
Teatre Municipal de Betxí o en qualsevol altre edifici de la localitat que ho estime convenient 
l’Ajuntament de Betxí. 
 
Devolució d'obres  
Les obres no premiades quedaran a disposició dels participants a partir del 10 de febrer del 
2016, a la Casa de la Cultura de Betxí. En el cas d'optar per la devolució postal, hauran 
d'adjuntar-se embalatge i franqueig suficients per al retorn.  
 
Aquelles fotografies que no siguen recollides en el termini de tres mesos, quedaran en poder 
de l'Ajuntament de Betxí, reservant-se el dret de reproduir-les lliurement, citant sempre l'autor.  
 
L'organització es compromet a tractar amb la màxima cura les obres presentades, però no es 
fa responsable dels possibles danys que puguen produir-se.  
 
Drets d'autor i d’explotació 
L'organització no es responsabilitza sobre possibles reclamacions de drets d'autor de les 
obres presentades. El participant ha d'assegurar-se que no hi ha drets a favor de tercers.  
 
Els autors de les fotografies premiades o amb accèssits, o aquelles que no havent-ho estat, 
no siguen recollides en el termini establert en les presents bases, cedeixen a l’Ajuntament de 
Betxí la potestat d’ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció amb 
finalitats promocionals i culturals. 
 
Diversos  
La participació en el certamen, suposa l'acceptació íntegra de les presents bases, i els casos 
no previstos en aquestes seran resolts pel jurat.  


