I Ral·li Fotogràfic #Beniarbeig
8 d’octubre de 2017
Els amants de la fotografia, afeccionats o professionals, esteu citats a
participar en al I Ral·li Fotogràfic de Beniarbeig que tindrà lloc el diumenge
8 d’octubre.
L’activitat està organitzada per l’Ajuntament de Beniarbeig i comptarà
amb la col·laboració de l’«Associació Fotogràfica i Audiovisual de
Pedreguer». L’objectiu és que els participants, a través de les seues fotos,
descobrisquen un destí turístic únic. Es tracta d’un ral·li fotogràfic en el
que, durant un dia, els participants recorreran el poble realitzant
fotografies. Les millors seran recompensades amb diversos premis.
Les inscripcions es realitzaran fins el dijous 5 d’octubre i s’hauran
de fer per correu electrònic a biblioteca@beniarbeig.org indicant les
següents dades:
• Nom i cognoms
• Número de DNI/NIE
• Data de naixement. En cas de ser menor s’haurà d’adjuntar el
consentiment del responsable (pare, mare o tutor).
• Telèfon.
• Correu electrònic.
El ral·li començarà a les 00:00 de la matinada del dissabte 7 al
diumenge 8 d’octubre i finalitzarà a les 14:00h del mateix diumenge 8
d'octubre. Minuts abans de l'inici del ral·li s'enviarà, bé a través de
Whatsapp o correu electrònic, un llistat amb els 4 temes a fotografiar.
És condició indispensable que la primera fotografia que entreguen
els participants siga aquest llistat de temes. Per a açò han de realitzar
una foto bé a la pantalla del seu mòbil, tauleta, ordinador, etc. o bé imprimir
el full de temes i realitzar-li una foto.
Serà obligatòria la presentació de quatre fotos, més la foto del llistat de
temes que hem esmentat abans, és a dir, un total de cinc fotos.

Les fotografies es podran entregar d'11:00 a 14:00h en la Biblioteca
Municipal de Beniarbeig el mateix diumenge 8 d'octubre. El format de la
foto serà únicament JPG i a la màxima qualitat que tinga la teua càmera.
Només podrà presentar-se una fotografia per tema i no es podrà repetir
cap tema. No s'admetrà cap tipus de retoc en les fotografies presentades.
Per a assegurar-se d'açò el jurat només acceptarà a concurs les
fotografies que s’entreguen emmagatzemades en les targetes de les
càmeres dels participants, i es revisarà la data de creació i modificació de
les fotografies per a detectar si s'han realitzat modificacions en la mateixa,
en aquest cas la fotografia serà descartada i no participarà en el concurs.
Igualment qualsevol participant que entregue les seues fotografies més
tard de les 14:00h serà penalitzat.
Els premis seran de:
• Millor col·lecció de fotografies 200€
• Segona millor col·lecció de fotografies 100€
• Millor autor local 100€
• Millor fotografia del ralli 100€
El jurat estarà compost per membres de l’AFAP. Qualsevol circumstància
no descrita en les bases es resoldrà pel jurat i la seua decisió serà
inapel·lable. El fallo del jurat es farà públic el diumenge 29 d’octubre a les
12:00 en l’Ajuntament. A continuació, es realitzarà l’entrega de premis i
s’inaugurarà l’exposició «I Ralli Fotogràfic #Beniarbeig».
Les fotos guanyadores formaran part de l’Arxiu Municipal de
l’Ajuntament de Beniarbeig i podran ser utilitzades per a la promoció del
poble, sempre amb la deguda citació d’autoria.
La participació en el concurs implica la total acceptació de les bases.

Beniarbeig, 28 d’agost de 2017

