
CONCURS DE FOTOGRAFIA: NOVELDA DES DE LA FINESTRA

L'Ajuntament  de  Novelda,  a  través  de  la  Regidoria  de  Cultura  i  Patrimoni  Històric  juntament  amb
l'Associació del Mercat i el Comerç Associat de Novelda, celebra el concurs de fotografia NOVELDA DES DE
LA FINESTRA, amb la finalitat d'incentivar la creació artística i la cultura a través de la fotografia i, amb això,
contribuir a millorar la situació de les persones que en l'actualitat es troben confinades a les seues cases
amb motiu de la pandèmia de coronavirus (COVID 19).
 
Per a això s'estableixen les següents BASES DEL CONCURS:

Primera.-
La participació està oberta a qualsevol persona, aficionada o professional de la fotografia major de 16 anys,
sense distinció de sexe, nacionalitat o qualsevol altra condició, sempre que es trobe residint en el municipi
de Novelda durant el període de temps establit.
L'organització no es fa càrrec ni es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguen patir o produir els
participants en la seua persona o a tercers, o en els seus equips, o en el material o llocs que s'utilitzen per al
desenvolupament d'aquesta activitat.

Segona.-
La participació és lliure i gratuïta.
Els participants es reconeixen com a autors de les obres que presenten, acceptant aquestes bases, així com
la interpretació que n’efectuen els organitzadors i la decisió final del jurat.

Tercera.-
Temàtica: Es proposa la captació d'imatges des de les finestres, balcons o terrasses de les vivendes dels
autors, en les quals es reflectisca l'ambient, paisatges o la situació de les persones en les circumstàncies
actuals de la quarantena.

Quarta.-
Cada participant podrà presentar fins a un màxim de cinc fotografies. En cas de presentar-ne més de cinc,
solament participaran en concurs les cinc primeres d'un mateix autor.
Es valorarà l'estètica, l’originalitat, el missatge i la creativitat fotogràfica.

Cinquena.-
La publicació de les fotografies es realitzarà des del dia 8 d'abril  i es prolongarà fins al cessament de l'estat
d'alarma o qualsevol de les seues pròrrogues o, en el seu cas, fins que s'alce la mesura de confinament
establida.
Les  fotografies  hauran  de  publicar-se  en  INSTAGRAM  o  en  FACEBOOK  amb  l'etiqueta
#noveldadesdelaventana o #noveldadesdelafinestra. S'admetran fotografies en color, blanc i negre i virats.
Les fotografies amb marques d'aigua seran desqualificades.

Sisena.-
Serà  condició  indispensable  perquè  les  fotografies  siguen  acceptades  en  aquest  concurs,  que  no  hi
apareguen menors en primer pla, quedant desqualificades automàticament en el cas que no es complira
aquest punt.

Setena.-
S'estableixen els següents premis per part de la Regidoria de Cultura:

●   Premi especial del Jurat - 75€ en vals per a consumir en el Comerç Associat de Novelda o el
Mercat.  Un  jurat  decidirà  quin  és,  al  seu  judici,  la  millor  fotografia  atenent  criteris  artístics,  tècnics,
d’originalitat, així com d’adequació a la temàtica del concurs.

●   Premi del públic Facebook- 30€ en vals per a consumir en el Comerç Associat de Novelda o el
Mercat. Les votacions dels usuaris de Facebook mitjançant  like en les fotografies, decidiran la fotografia



guanyadora del premi del públic. La foto més valorada pel públic serà la premiada.
●   Premi del públic Instagram- 30€ en vals per a consumir en el Comerç Associat de Novelda o el

Mercat.  Les votacions dels usuaris d'Instagram, mitjançant  like en les fotografies, decidiran la fotografia
guanyadora del premi del públic. La foto més valorada pel públic serà la premiada.
A més, el Comerç Associat de Novelda i l'Associació del Mercat sortejaran entre tots i totes les participants
dos premis de:

●    50€  en vals  per  a  Consumir  en els  comerços  associats,  gentilesa  de  Comerç  Associat  de
Novelda.

●    50€ en vals per a Consumir en el Mercat, gentilesa de l'Associació del Mercat de Novelda.

Huitena.-
Les fotos més votades formaran part d'una exposició que tindrà lloc en el Centre Cultural Gómez-Tortosa,
així com d'una exposició virtual a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Novelda.

Tots els autors pel mer fet de presentar-se a aquest concurs fotogràfic autoritzen l'Ajuntament per a l'ús de
les  seues  imatges  en  possibles  publicacions  o  reproduccions  en  qualsevol  mitjà,  sempre  que  facen
referència a la difusió del propi concurs o als objectius marcats en ell, la qual cosa no impedirà que els
autors conserven els seus Drets de Propietat Intel·lectual.

 L'Ajuntament de Novelda sempre citarà el nom de l'autor, en els diferents usos de la seua obra, sense que
comporte cap mena d'abonament de drets.

Novena.-
Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, i que no existisquen drets a tercers,
així com de tota reclamació per drets d'imatge sobre les obres presentades al concurs.

Desena.-
No seran acceptades les imatges que puguen induir a comportaments perillosos, insultants, difamatoris,
racistes, violents, xenòfobs, publicitaris o il·legals.
Els guanyadors cediran els drets d'utilització de les seues fotografies a l'Ajuntament de Novelda, a través de
qualsevol suport i/o mitjà de difusió, periòdic o no, com ara, a manera enunciativa, premsa escrita, ràdio,
televisió, difusió per Internet o qualsevol altre tipus de xarxes informàtiques.

Onzena.-
Totes les qüestions i incidències no previstes en aquestes bases del concurs seran resoltes pel jurat format
per representants de les entitats organitzadores, quedant facultat per a dirimir qualsevol eventualitat no
prevista en elles. Tindrà, així mateix, capacitat d'interpretació de quants efectes procedisquen.
L'organització  estableix  la  possibilitat  de  donar  de  baixa  o  desqualificar  els/les  participants  que
incomplisquen les bases d'aquest concurs.
La decisió del jurat serà inapel·lable.


