BASES DEL SEGON CONCURS DE FOTOGRAFIA INFANTIL I JUVENIL
"VILA DE BETXÍ"
1. Objectiu
El Casal Jove de Betxí organitza la segona edició del Concurs de Fotografia Infantil i Juvenil "Vila
de Betxí", amb la temàtica, “Captem el color del nostre poble”, que té com a objectiu fomentar la
creativitat i desenvolupar la capacitat d'expressió dels xiquets i joves del poble, mitjançant la creació
d'una actitud positiva cap a la conservació i valoració del patrimoni cultural i natural del nostre
municipi.
Per això, les fotografies presentades poden mostrar allò que troben al municipi de Betxí i que
destaque el seu color. Per tant, les fotografies es presentaran en color. A més, cal remarcar que les
fotografies les hauran de fer els xiquets i xiquetes sense ajuda d’un adult i hauran de ser originals.
2. Participants
Per poder participar en el segon Concurs de Fotografia Infantil i Juvenil "Vila de Betxí" cal tindre
entre 4 i 14 anys a 31 de desembre de 2016 i estar empadronat/da a Betxí.
3. Inscripció
Tots els participants hauran d'emplenar el model oficial que podrà recollir-se a la Biblioteca
Municipal. En este model cal adjuntar:
a) Una fotografia de mida 18 x 13 cm o aproximada, sobre paper de qualitat fotogràfica.
b) Text que haurà d'identificar l’objecte i el lloc on s'ha realitzat la fotografia, així com una breu
explicació de la importància que té per al/la participant l'element fotografiat.
c) Dades del participant: Els participants hauran d'emplenar la fitxa d'inscripció que s'adjunta a
aquestes bases amb el seu nom, cognoms, edat, adreça, número de telèfon i signatura dels
pares, donant així el seu consentiment per a participar al concurs.
d) A més caldrà entregar la fotografia presentada al concurs en format digital, sobre suport de
CD-ROM, USB o similar.
Sols s’admetrà un treball per xiquet o xiqueta.
Els treballs podran ser presentats a la Biblioteca en el seu horari habitual.
El període d'admissió de les fotografies serà des del 15 fins al 28 de juny a la Biblioteca
Municipal. Les obres entregades fora de termini quedaran excloses del concurs.
4. Jurat
La decisió de la millor obra es farà per votació popular, a través de Facebook, del 30 de juny fins
al 10 de juliol: una vegada finalitzat el període d'admissió, es crearà una pàgina en Facebook a

través de l'Ajuntament o del Casal Jove on es pujaran les fotografies i els peus de foto. Una vegada
finalitzat el període de votació, la fotografia en més "m'agrada" serà la guanyadora.
5. Premis
S'estableixen tres categories, i correspondrà un premi per categoria:
 Un aparell digital per a xiquets de 4 (2n nivell del 2n cicle d'Ed. Infantil) a 6 anys (1r de
primària).
 Un aparell digital per a xiquets de 7 (2n primària) a 9 anys (4rt primària).
 Un aparell digital per a xiquets de 10 (5é de primària) a 14 (2n ESO) anys.
El jurat es reserva la decisió de declarar qualsevol premi desert si, al seu parer, no concorren mèrits
suficients, i les seues decisions seran inapel·lables
Per a l'entrega dels premis, des del Casal Jove es contactarà per telèfon amb les persones
premiades.
Al finalitzar el concurs i amb l'objectiu de difondre les obres fotogràfiques, i promocionar al mateix
temps el patrimoni del nostre poble, es podrà realitzar una exposició de les obres més votades.
6. Propietat de les fotografies i drets d'autor
L'Ajuntament de Betxí es reserva el dret d'utilitzar les fotografies premiades en internet, o en
qualsevol altre medi per a la promoció de la localitat i del concurs, per la qual cosa podran ser
distribuïdes, copiades i exhibides per l'Ajuntament de Betxí o els serveis dependents d'ell.
Les obres no premiades quedaran a disposició dels participants a partir de l'1 d'octubre, al Casal
Jove. 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.
Els autors de les fotografies premiades 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.
7. Diversos
La participació en aquest concurs implica l'acceptació de totes les bases. L'organització es reserva
el dret d'intruir, si ho creu convenient, les modificacions necessàries per al bon funcionament del
concurs.

