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Dissabte i Diumenge 4 i 5 de juny de 2022



BASES

L'Ajuntament de Novelda, a través de la Regidoria de Cultura i Patrimoni Històric, convoca la segona edició de la MARATÓ
FOTOGRÀFICA:  OBJECTIU PATRIMONI amb la  finalitat  de  difondre  el  PATRIMONI CULTURAL de  caràcter  històric,  ar0s1c,
arquitectònic,  natural,  etnogràfic i  urbanís1c de  Novelda,  i  contribuir  a  la  seua posada  en  valor,  així  com fomentar  la
fotografia com a ac1vitat de caràcter cultural i crea1va.

Aquesta ac1vitat està coorganitzada amb l'Associació Fotogràfica de Novelda (AFN).

Aquesta Marató Fotogràfica es regirà segons les següents bases:

Primera.- 

La par1cipació està oberta a qualsevol persona que ho desitge, sense dis1nció d'edat, sexe o nacionalitat. Si es presenten
menors d'edat, hauran d'estar en possessió del DNI. 

L'organització no es fa càrrec ni es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguen pa1r o produir els par1cipants en la
seua persona o a tercers, o en els seus equips, o en el material o llocs que s'u1litzen per al desenvolupament d'aquesta
ac1vitat.

Els par1cipants hauran d'entregar personalment els seus treballs.

Segona.- 

La publicitat d'aquestes bases es realitzarà a través de mitjans locals i xarxes socials. La inscripció serà gratuïta i es podrà
realitzar:

A) PRESENCIALMENT, el dissabte 4 de juny de 2022 de 9:30 a 11:00h en el Centre Cultural Gómez-Tortosa.
B)  TELEMÀTICAMENT,  des del  dia  16 de  maig  de 2022 a par1r de les  9:00h al  31 del  mateix  mes  i  any a  les  11:00h.
Posteriorment es rebrà un correu electrònic de confirmació, on  se li indicarà el número de registre. 
 
Enviant un correu a l'adreça: cultura@novelda.es amb les següents dades:

-Nom i cognoms
-DNI/NIF
-Adreça, Codi Postal, Localitat
-Telèfon, Correu electrònic

i en el cas que el par1cipant siga menor d'edat, a més, s'hauran d'indicar les dades del tutor:

- Nom i cognoms
- DNI/NIF 

Els qui formalitzen la inscripció, accepten els presents bases així com la interpretació que d’elles efectuen els organitzadors i
la decisió final del jurat.

Tercera.- 

La II Marató Fotogràfica: Objec�u Patrimoni, 1ndrà lloc des del dissabte 4 de juny al diumenge 5 de juny de 2022, des de les
9:30h del dia 4 de juny fins a les 14:00h del 5 de juny de 2022.

La presentació de les fotografies es podrà realitzar:

A/ En el Centre Cultural Gómez-Tortosa, des de les 12:00h a les 22:00h del dissabte dia 4 de juny, de manera PRESENCIAL.
B/ Per correu electrònic dins de l'horari de duració d'aquesta Marató, és a dir,  des de les 11:00h del dia 4, fins a les 14h del
dia 5 de juny de 2022. 
 
Els  qui  opten  per  remetre  les  fotografies  per  correu  electrònic,  hauran  de  fer-ho  a  l'adreça  de  correu  electrònic
afnovelda@gmail.com , indicant les següents dades personals:

- En l'assumpte ha d'indicar-se: “INSCRIPCIÓ a la II Marató Fotogràfica: OBJECTIU PATRIMONI”- En el cos del missatge ha
d'aparéixer: Nom i cognoms, telèfon, adreça (carrer, núm., ciutat, CP), localitat d'origen i correu electrònic.
- Número de referència com a par1cipant facilitat en la inscripció.

El  nom de l'arxiu serà el número que 1ndrà assignat com a par1cipant. I  el  nom de cada fotografia seran els seus dos
cognoms seguits d'un número segons siga la primera, segona, tercera,  etc. que s'envia. Aquest número anirà precedit per un
ZERO i separat amb guió baix (Exemple: perezgarcia_01.jpg  o perezgarcia_01.raw)

Les fotografies hauran d'entregar-se/remetre's en dos formats: RAW i JPG. És a dir, cada fotografia es presentarà en original
(RAW) i editada (JPG). I els arxius no han d'excedir de 4MB de grandària a 254 p.p.p. de resolució per fotografia.
Les fotografies hauran d'enviar-se distribuïdes en diferents correus perquè aquests no col·lapsen el servidor de l'organització.
Es recomana que cada correu no excedisca de 12 MB. També es permet l'enviament a través de  www.wetransfer.com a
l'adreça anteriorment citada, en aqueix cas es podran enviar totes les fotografies juntes.

S'admetran fotografies en color, blanc i negre i  virats. Les  fotografies amb marques d'aigua seran desqualificades. No se
admetran els fotomuntatges.
El jurat eliminarà aquelles fotografies les metadades de les quals no coincidisquen amb les dates i horari establits per a la
seua presa.

Quarta.-

Cada par1cipant podrà presentar un màxim de 2 fotografies.

Quinta.-

Les inscripcions i la recepció de les fotografies es realitzaran en el Centre Cultural Gómez-Tortosa.  
En el moment de realitzar la inscripció cada par1cipant rebrà un número que haurà de guardar com la seua referència de
par1cipació i l’ha d’aportar en el moment d'entregar o remetre les fotografies.

Sisena.-

Les fotografies guanyadores en aquesta II Marató Fotogràfica: Objec�u Patrimoni, podran ser u1litzades per la Regidoria de
Cultura i  Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Novelda amb finalitats culturals o promocionals, indicant sempre l'autor
d'aquestes. Mai s'u1litzaran amb finalitats lucra1ves.

Setena.-

A més de l'elecció de les fotografies guanyadores, el jurat seleccionarà 12 fotografies més a fi de ser mostrades al públic en
una exposició que 1ndrà lloc en el Centre Cultural Gómez-Tortosa, durant el mes de juliol de 2022.
L'organització assumirà les  despeses de les  reproduccions de les  fotografies guanyadores i  seleccionades per  a aquesta
exposició.
 Si es produïra algun canvi en les dates previstes, s'informaria amb suficient antelació.

Huitena.-

S'estableixen els següents premis:
- Primer premi:  200 euros en material fotogràfic o informà1c
- Segon premi: 150 euros en material fotogràfic o informà1c
- Tercer premi: 80 euros en material fotogràfic o informà1c
-  Premi del públic:  100 euros en material fotogràfic/informà1c. Es decidirà per votació individual i  presencialment durant
l'exposició de les fotografies seleccionades en el Centre Cultural Gómez-Tortosa.

El material fotogràfic corresponent a les quan1tats assignades als premis podrà ser triat per la persona que reba el premi i
haurà de ser adquirit preferentment en qualsevol dels comerços de la localitat de Novelda.

Novena.-

Es valorarà  principalment la  visió original  de l'autor  o autora  per  a  captar  els  moments  proposats  i  la  seua qualitat

ar�s�ca.

Desena.-

La decisió del jurat serà inapel·lable. 
Totes les  qües1ons i  incidències  no previstes en aquestes bases seran resoltes  pel  jurat,  quedant facultat  per  a dirimir
qualsevol eventualitat no prevista en elles. Tindrà, així mateix, capacitat d'interpretació de quants efectes procedisquen.

Onzena.-

En el cas que les condicions meteorològiques siguen adverses, l'organització comunicarà l'anul·lació de l'ac1vitat per a aquest
dia a través de la web municipal  www.novelda.es.  En aquest cas la marató es posposaria en les mateixes condicions, avisant
pels  mitjans habituals de les noves dates de convocatòria.


