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Concurs de fotografia
QUETX CIUTAT BADALONA
Lliurament de fotografies des del
19 de març fins el 30 d’abril de 2013

BASES
El I CONCURS DE
FOTOGRAFIA, “QUETX
CIUTAT BADALONA”, és un
concurs de fotografia que pretén
donar a conèixer el quetx “Ciutat
Badalona”, una antiga
embarcació danesa del 1929,
recalada al port de la ciutat de
Badalona.
TEMA: QUETX CIUTAT
BADALONA I LES SEVES
ACTIVITATS.
Les fotografies han de tenir com
a tema principal el Quetx Ciutat
Badalona i les seves activitats.
Així com la relació de Badalona
i el mar.
PARTICIPANTS
La inscripció és gratuïta. Pot
presentar fotografies a concurs
qualsevol persona més gran de
18 anys aficionada o
professional de la fotografia,
excepte les persones
responsables de l'organització
del concurs.

FITXA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS

Nom - Cognoms.

_________________________

Adreça postal:

_______________________

Tel.

_______________________

Correu electrònic:

_______________________

DNI

_________________________

Títol.
Cessió de les fotografies

_________________________
_________________________
_______________________

Sí

INSCRIPCIÓ DOCUMENTACIÓ
I ENVIAMENT D’IMATGES.
Els treballs hauran de ser
presentats per correu postal i en
mà, dins d’un sobre tancat, a
l’interior del qual hi haurà la fitxa
d’inscripció amb les dades
personals de l’autor o autora, el
telèfon, l’adreça electrònica, el
núm. del DNI i les dades
tècniques de la/les obra/es. A
l’exterior del sobre hi haurà
d’aparèixer el títol i la llegenda.

Marina Badalona, S.A.
Edifici de Capitania, s/n
Port Esportiu i Pesquer
08913 Badalona
Tf. 933 20 75 00
amicsquetxcb@gmail.com
port@marinabadalona.cat

DATA D'ADMISSIÓ
El termini estipulat per presentar
els originals serà fins al dia 30
de abril del 2013.
REQUISITS DELS TREBALLS
Els treballs fotogràfics podran
ser en color o B/N.
Les imatges es presentaran
impreses en paper fotogràfic
amb un format de 20x30cm.
Es poden enviar fins a cinc
fotografies per autor, però el
mínim en són dues.
Enlloc podrà figurar el nom o
logotip de l’autor.
JURAT
El jurat estarà format per un
representant de cadascuna de
les entitats i empreses que
organitzen aquest concurs i de
dues persones vinculades a
l’àmbit professional de la
fotografia. La seva decisió serà
inapel•lable i es podrà declarar
desert qualsevol premi.
PREMIS
El jurat triarà les fotografies
finalistes que millor s'ajustin als
criteris del concurs, i prendrà en
consideració la seva qualitat
tècnica i artística. Hi haurà tres
premis.
- 1r: 200€ en material fotogràfic
+ un val de 150€ per utilitzar en
qualsevol curs que ofereix
Casanova Foto* + dues places
per navegar amb el Quetx.
- 2n: 100€ en material fotogràfic,
+ un val de 100€ per utilitzar en
qualsevol curs que ofereix
Casanova Foto* + dues places
per navegar amb el Quetx
- 3r: 50€ + un val de 50€ per
utilitzar en qualsevol curs que
ofereix Casanova Foto*+ dues
places per navegar amb el
Quetx.
* Els vals per fer un curs a
Casanova Formació durant l’any
2013, es poden triar visitant l’
oferta formativa a
www.casanovaformacion.com.

LLIURAMENT DE PREMIS
El veredicte, la data i l’hora del
lliurament de premis es farà
públic el proper mes de maig a
la pàgina web de l’AAQCB i es
comunicarà als participants per
correu electrònic. Tot apunta
que serà el cap de setmana del
10, 11 i 12 de maig en el marc
de la I Fira Nàutica del Port de
Badalona.
EXPOSICIÓ DE LES OBRES
SELECCIONADES
Els originals de les obres
seleccionades s’exposaran en
un espai del Port Marina
Badalona i al local de l’Escola
del Mar, durant el mes de maig.
També es penjaran les obres
premiades a la web de
l’Associació d’Amics del Quetx i
de Marina Badalona.
DRETS D’AUTOR
Els participants declaren sota la
seva responsabilitat ser els
autors de les obres
fotogràfiques presentades, i que
són responsables directes dels
danys i perjudicis que es puguin
derivar per reclamacions de
tercers autors per infracció dels
seus drets de conformitat amb
la normativa vigent en aquesta
matèria i exoneren a
l’ASSOCIACIÖ D’AMICS DEL
QUETX CIUTAT BADALONA
de qualsevol reclamació o
indemnització en aquest sentit.
La participació en aquest
concurs, comporta l’acceptació
sense excepcions d’aquestes
bases i el reconeixement exprés
de ser posseïdor de tots els
drets sobre les obres
presentades, així com que no
hagin estat premiades amb
anterioritat en algun altre
certamen o concurs.

Fotografia de portada cedida per:
Alvaro Bosch

