BASES I CONCURS METEOPRADES DE FOTOGRAFÍA

METEOROLOGIA: VIDA i PAISATGE
1. OBJECTIU
Es convoca el I Concurs de Fotografia Meteoprades amb l'esperit de fomentar
l’observació dels fenòmens meteorològics i la seva relació amb els valors paisagístics,
la vida rural i el medi natural a les Muntanyes de Prades.
2. FORMAT i CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFÍES
2.1 Les fotografies s’hauran de presentar en format digital JPG, amb unes mides
mínimes de 2500 píxels pel costat més llarg i amb una grandària màxima de fitxer de
8Mb per foto. No s'admetran fotografies que mostrin qualsevol tipus de inscripció
sobreposada.
2.2 No és permès el muntatge fotogràfic, únicament s'acceptaran ajustos bàsics que
afectin a la lluminositat, contrast, saturació de color, nitidesa o equilibri de blancs, així
com els enquadraments de l’arxiu original.
2.3 Les fotografies s’hauran d’haver fet obligatòriament en algun punt de Muntanyes
de Prades, condició que s’ha de poder reconèixer a les fotografies o bé ser
demostrable. Així mateix, al menys una de les fotografies presentades ha d’estar feta
durant l’any 2013.
2.4 En cas de dubte en l’acompliment dels punts 2.2 i 2.3, l'organització es reserva el
dret de reclamar l'arxiu original per tal de comprovar aquestes o altres qüestions.
2.5 No es permeten fotografies que hagin estat presentades a altres concursos.
3. INSCRIPCIÓ i PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES
3.1 La inscripció és gratuïta i oberta a tothom.
3.2 Cada autor podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies.
3.3 Les fotografies s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça
concurs@meteoprades.net on hi ha de constar nom i cognoms de l’autor, municipi de
residència, correu electrònic i telèfon, així com una relació de les fotografies
presentades amb el títol, lloc de realització i data.
3.4 L’enviament de les fotografies s'ha d’efectuar abans de les 0 hores del dia 11 de
març de 2013. L’organització contestarà enviant un justificant de recepció.
3.5 Les dades personals facilitades es recullen amb l’únic propòsit de comunicar el
resultat als guanyadors i es destruiran un cop acabi el concurs.

3.4 Els participants declaren sota la seva responsabilitat ser els autors de les obres
fotogràfiques presentades i haver obtingut els drets de imatge necessaris de les
persones o bens que hi puguin aparèixer, essent responsables directes dels danys i
perjudicis que es puguin derivar per reclamacions de tercers per infracció dels seus
drets de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria i exoneren a
Meteoprades i les persones organitzadores del concurs de qualsevol reclamació o
indemnització en aquest sentit.
4. EL JURAT
4.1 El jurat estarà format per:
Mònica Usart : Física i Màster en Meteorologia. Dona del temps de RAC1, RAC105, 8TV.
Joan Arús : Meteoròleg i predictor de l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Jordi Toda : Físic i meteoròleg del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Jordi Bru : Biòleg i fotògraf de natura.
4.2 El Jurat escollirà les que al seu criteri son les tres millors fotografies, anomenantles com a 1er, 2on i 3er Premi. Durant les votacions el Jurat no coneixerà el nom dels
autors de la fotografies.
4.3 Un mateix autor no podrà guanyar més d’un premi.
4.4 Els guanyadors del concurs seran avisats mitjançant una trucada telefònica i un
correu electrònic un cop el jurat hagi acordat el veredicte, que serà inapel·lable.
4.5 El veredicte es farà públic al web www.meteoprades.net el dia 23 de març de
2013, Dia Mundial de la Meteorologia.
5. PREMIS
5.1 Es concediran tres lots de premis:
Lot Meteorològic:
•
•
•

Webcam Wifi model FOSCAM FI8904W.
Paraigües del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pluviòmetre manual Stratus All Weather.

Lot Gastronòmic:
•
•
•

Un dinar per a dues persones al Restaurant Siurana (establiment
patrocinador)
Un dinar per a dues persones al Restaurant L’Albiol, cedit per l’Ajuntament
de L’Albiol.
Un dinar per a dues persones al Restaurant El Grèvol, gentilesa de
l’Ajuntament de Capafonts.

Lot de la Terra:
•
•
•

Lot de vins del Celler Vega-Aixalà, cedit per l’Ajuntament de Vilanova de
Prades.
Lot d’oli verge i avellanes, cedit per l’Ajuntament d’Alforja.
Els llibres: “Vila Vermella. Carboners, caçadors i tofonaires”, “Prades.
Imatges i records”, “La cuina de Prades d’abans i d’ara” i “Muntanyes de
Prades. Un grapat d’excursions”, gentilesa de l’Ajuntament de Prades.

5.2 El guanyador del primer premi podrà escollir un dels tres lots, el segon classificat
escollirà un lot entre els dos restants, mentre que el tercer classificat s’emportarà el lot
que no hagi estat escollit per cap dels altres dos concursants.
6. EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRAFIES
6.1 Les tres fotografies guanyadores, així com una selecció de les restants, formaran
part d’una exposició itinerant on s’indicarà l’autor i el títol de cadascuna de les
fotografies.
La exposició s’obrirà al públic a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Prades,
Plaça Major 2 i romandrà oberta del 23 de març al 6 d’abril de 2013.
6.2 Els autors de les fotos seleccionades per la exposició cedeixen els drets de forma
no exclusiva a l’organització perquè utilitzi les imatges en temes de promoció del
concurs i de difusió dels valors que aquest promou i en cap cas amb finalitats
econòmiques.
La participació en el concurs comporta la total acceptació de les bases. Per a
qualsevol dubte referent al concurs, contacteu amb info@meteoprades.net

Ajuntament
de Prades

Ajuntament
de L’Albiol

Ajuntament de
Vilanova de
Prades

Ajuntament
de Capafonts

Ajuntament
d’Alforja

