XXIV CONCURS DE FOTOGRAFIA “TEMA DÉNIA” 2020

1. PERSONES PARTICIPANTS
Podran participar en aquest concurs només persones físiques, amb residència legal a
Espanya, i que tinguen complits els 18 anys d'edat, amb independència que siguen
novelles o professionals.

5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I ADMISSIÓ
Les sol·licituds de participació juntament amb les fotografies hauran de presentar-se en el
Registre General de l'Ajuntament de Dénia o per qualsevol altre mitjà dels previstos en
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Les sol·licituds estaran a disposició de les persones interessades en la pàgina web de
l'Ajuntament i es podran presentar de la manera següent:

2. TEMA I OBRES

-

Electrònicament: http://www.denia.es/va/index.aspx.

Tema 1. Dénia Turística. Fotos que representen la riquesa paisatgística de Dénia i del
terme municipal. Es valoraran sobretot les característiques mediambientals, monumentals,
històriques i els valors més turístics que puguen servir per a la impressió i emissió de
cartells, pòsters i imatges que es puguen utilitzar en catàlegs i fires de turisme de
l'Ajuntament de Dénia, sense usos comercials i sempre citant expressament l'autor o autors
de les fotografies.

-

Presencialment: en l’OAC (oficina d’atenció a la ciutadania), situada en la plaça de
la Constitució, 10 de Dénia (03700).

-

Per correu postal: dirigida a l’Ajuntament de Dénia, situat en la plaça de la
Constitució, 10 de Dénia (03700).

Tema 2. Dénia Artística. Fotos de Dénia i del seu terme municipal, qualsevol que siga el
seu aspecte o modalitat. Es valorarà sobretot el criteri fotogràfic i artístic.

De la mateixa manera, serà imprescindible per a poder participar en aquesta convocatòria,
remetre les fotografies en el format indicat, bé presencialment o per correu postal, a
l'Ajuntament de Dénia, plaça de la Constitució, 10 de Dénia (03700).

Cada concursant podrà presentar fins a un màxim de tres (3) fotografies per cada
modalitat.

En el cas de les sol·licituds electròniques, les fotografies hauran d'anar acompanyades
d'una còpia de la sol·licitud de participació.

3.- TÈCNICA

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'endemà al de la publicació de
l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, per conducte de
la Base de dades nacional de subvencions, fins al dia 3 d'abril de 2020.

Fotografies en blanc i negre o color, sense límit de tècniques, editades i impreses en paper
fotogràfic de qualitat contrastada. No s'admetran diapositives. No s'admetran fotografies
premiades anteriorment en aquest mateix concurs.
Les fotografies de l'apartat “Dénia Turística” admetran retocs en nivells, corbes, saturació,
lluentor, contrast i exposició, però no afegiran objectes ni elements que alteren la fotografia.
Davant el dubte, el jurat podrà exigir el RAW original.
El paper i la grandària seran lliures, però aniran muntades obligatòriament en paspartú de
40x50 cm. No s'admetran muntades en cartó ploma o cartolina blana.
Les fotografies també s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica: culturadenia@ayto-denia.es
amb la mateixa grandària que s’ha utilitzat per a presentar-les, amb 300 ppp i nomenades
amb el mateix títol que la fotografia de paper, indicant en l’assumpte “concurs de fotografia”
i incloent en el cos del missatge nom i cognoms de la persona participant.
4.- IDENTIFICACIÓ
En el revers de cada fotografia constarà el títol, així com la modalitat en la qual concursa, si
a Dénia Turística o a Dénia Artística. S'adjuntarà en un sobre tancat i pegat en el revers de
cada foto, un full amb les dades de l'autor/a: nom, adreça postal, telèfon i adreça de correu
electrònic. En la part exterior del sobre constarà el títol i la modalitat en què es concursa.

6.- PREMIS
1r. Premi a la millor fotografia turística: 600 € (sis-cents euros).
2n. Premi a la millor fotografia turística: 300 € (tres-cents euros).
1r. Premi a la millor fotografia artística: 600 € (sis-cents euros).
2n. Premi a la millor fotografia artística: 300 € (tres-cents euros).
Aquestes quantitats estaran subjectes a l'IRPF, descomptant-se el percentatge legalment
establert. Aquests premis s'abonaran amb càrrec a la partida pressupostària 33400-48100,
del Pressupost General de l'Ajuntament de Dénia de l'exercici 2020.
7.- JURAT
El jurat, designat per l'Ajuntament de Dénia, serà l'encarregat de premiar les obres i farà
una selecció prèvia de les fotografies per a l'exposició, comprovant el compliment de les
bases d'admissió. La seua decisió serà inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol incidència
sobre la interpretació d'aquestes bases. Els premis seran comunicats a les persones
guanyadores per mitjans electrònics.
El fet de participar en aquest concurs, suposa l'acceptació de les bases i no s'admetrà cap
recurs o apel·lació a la decisió.

8.- EXPOSICIÓ
Les obres seleccionades seran exposades a la Casa Municipal de Cultura de Dénia, del 23
d'abril al 9 de maig de 2020. L'Ajuntament de Dénia es reserva el dret de publicar les
imatges seleccionades per a ús turístic i promocional de la ciutat en qualsevol mitjà i
modalitat que estime convenient, citant l'autor, que continuarà tenint la propietat.
Les fotografies guanyadores quedaran en propietat municipal, la resta seran retirades en el
Departament de Cultura a la Casa Municipal de Cultura de Dénia, situada en la plaça
Jaume I, s/n, en el termini de 2 mesos des de la finalització de l'exposició. Les fotografies
no retirades en el termini previst, quedaran en propietat municipal. Si alguna persona
participant sol·licita el seu enviament postal, les despeses d’aquest aniran pel seu compte.
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9.- ORGANITZACIÓ
L'entitat organitzadora tractarà amb la màxima cura les obres rebudes, declinant tota
responsabilitat de qualsevol pèrdua o accident fortuït que es poguera produir.
10.- PAGAMENT DELS PREMIS
El pagament dels premis objecte d’aquestes bases es realitzarà al compte bancari que
conste en el manteniment de tercers degudament emplenat i actualitzat, acreditatiu de la
titularitat del compte bancari al qual s'efectuarà el pagament, que haurà de presentar-se en
cas de resultar premiat, en el termini de 5 dies des que s'haja fet pública la concessió dels
premis.
11.- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS - Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
La sol·licitud de participació en aquesta convocatòria indica el consentiment exprés i
inequívoc per al consegüent tractament de les dades personals de la persona sol·licitant. El
responsable del tractament és l'Ajuntament de Dénia i es pot contactar amb el delegat de
protecció de dades mitjançant el correu dpd@ayto-denia.es. Les dades poden ser
comunicades a les entitats que intervenen en l'organització de l'esdeveniment i al jurat
qualificador, així com publicades (incloent imatges i enregistraments) en xarxes socials i
mitjans de comunicació propis i generals. Drets: accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. La
manera d'exercir aquests drets i la informació addicional detallada sobre protecció de
dades ha de ser consultada en http://www.denia.es/es/auxiliar/proteccio.aspx.
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