BASES DEL 3er CONCURS DE
FOTOGRAFIA AGEM 2020
1. OBJECTIU
Cada any l’AGEM obsequia als seus socis i entitats col·laboradores amb
un calendari. En aquest calendari hi apareixen fotografies que entenem
són d’interès pels socis i entitats col·laboradores. Amb la intenció de fer
partícips als socis, la junta de l’AGEM ha organitzat aquest concurs de
fotografia que servirà per il·lustrar el calendari anual.
El calendari de l’any 2020 es va confeccionar amb fotografies de socis de
l’AGEM. Animem al soci a participar i compartir amb tota l’AGEM les
seves millors fotografies.

2. PARTICIPANTS (QUALSEVOL SOCI)
Podran participar al concurs tots els socis de l’AGEM. Cada participant
podrà participar amb una única candidatura (fotografia). En cas de rebre
més d’una fotografia d’un soci, aquestes només es podran incloure per
completar el quòrum necessari del calendari. En aquest cas el soci
participant haurà d’especificar quina és la fotografia concursant; en cas
contrari es triarà a criteri del jurat.
També podran participar les entitats col·laboradores delegant la seva
participació en una persona física que obligatòriament ha de pertànyer a
l’entitat col·laboradora. En cas de duplicitat de participants d’una mateixa
empresa, es sol·licitarà una autorització per part de l’entitat en qüestió on
s’especifiqui a quin participant autoritza a concursar en el seu nom.
S’entén també que les entitats cedeixen els possibles regals o obsequis
derivats del concurs al participant.
La participació en el concurs implica que el participant accepta totes les
bases del concurs.

3. TEMÀTICA (LLIURE I RESPECTUOSA)
Totes les fotografies han de ser originals i inèdites i no es podran
presentar candidatures que s’hagin presentat a altres concursos. L’AGEM
declinarà qualsevol responsabilitat derivada de reclamacions efectuades
per tercers de drets d’autor al participant que hagi comes la infracció.
La temàtica del concurs es LLIURE, tot i que es recorda als participants
que serviran per il·lustrar el calendari anual de l’associació, per tant es
podrien descartar candidatures amb temàtiques que es considerin fora de
lloc. No necessàriament ha de ser una fotografia derivada de l’activitat
laboral.
El participant al seu correu electrònic de presentació haurà d’escriure una
frase a mode de títol explicatiu. NO s’exigeix que s’indiqui el nom de la
instal·lació o lloc on s’ha fet la fotografia.
L’AGEM es reserva el dret de descartar candidatures que no s’ajustin a la
temàtica del concurs o a la filosofia de l’associació. Es descartarà
automàticament candidatures amb temàtiques sexistes, discriminatòries
o ofensives. En cas de descartar alguna candidatura l’AGEM notificarà al
participant aquesta decisió i no farà cap difusió de la fotografia.

4. FORMAT FOTOGRÀFIC (EL DEL MÒBIL SERVEIX)
Les

candidatures

presentades

hauran

de

complir

les

següents

característiques:
•

Format digital.

•

Format apaïsat.

•

Qualitat mínima 5,5Mp. Preferible 8Mp.

•

Mida de la fotografia: ample 14,29cm alt 9,53cm.

•

Formats admesos: JPG, RAW...

•

Color o blanc i negre.

•

Es permeten fotografies retocades amb eines informàtiques.

5. LLIURAMENT FOTOGRAFIES (A SECRETARIA)
Les fotografies s’hauran de lliurar en format digital mitjançant correu
electrònic a la següent direcció:
secretaria@agem.cat
Els participants adjuntaran al correu electrònic la següent informació:
•

Nom i cognoms del participant.

•

Telèfon de contacte.

•

Número de soci o entitat col·laboradora (amb l’autorització per
presentar-se al concurs en el seu nom, si s’escau).

•

Títol.

•

Fitxer adjunt amb la fotografia.

Les candidatures es podran lliurar fins el dia 20 d’octubre de 2020.
La secretaria de l’AGEM recopilarà les fotografies mantenint en secret els
remitents de les candidatures i lliurarà els fitxers (sense cap referència als
participants) als membres del jurat.

6. JURAT I PROCEDIMENT DE SELECCIÓ (JUNTA I VOTACIÓ

SOCIS)
El jurat estarà format per membres de junta. El president de junta serà
l’encarregat de triar els components del jurat.
Els membres de junta poden presentar fotografies, especialment en el cas
de falta de quòrum, però no podran accedir als premis del concurs.
Cada membre del jurat lliurarà dotze vots ordenats de menor a major de
manera que la candidatura que més li agradi tindrà 12 punts i la que
menys tindrà 1 punt. En cas d’empat el desempat es realitzarà atorgant un
vot extra al president de l’AGEM.

Els membres del jurat es reserven el dret de descartar les candidatures
que no compleixin amb els requisits de qualitat o continguts.
A la junta del mes de novembre tots els membres del jurat lliuraran els
seus vots. El resultat de la votació serà realitzant el sumatori de tots els
vots atorgats a cada candidatura per tots els membres de jurat.
Les dotze candidatures més votades seran les que resultaran preseleccionades, i es correspondran amb les 12 fotografies dels dotze
mesos que es faran servir al calendari anual.
A la trobada de socis es realitzarà una presentació amb tots els preseleccionats, en aquesta presentació es comunicarà per primera vegada
la identitat dels participants, fins a aquest moment la identitat dels
participants serà custodiada per la secretaria de l’AGEM.
A la trobada de socis es realitzarà la votació entre tots els socis
assistents per triar la candidatura pre-seleccionada que més li agradi.
Fruit del recompte de vots es determinarà el guanyador final del concurs
de fotografia. En cas d’empat entre dos pre-seleccionats el desempat es
realitzarà atorgant un vot extra al president de l’AGEM.
En cas de no tenir suficients candidatures el jurat es reserva el dret de
declarar desert el concurs.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7. DIFUSIÓ DE LES CANDIDATURES (A LA TROBADA DE SOCIS)
Les candidatures romandran en secret fins a la trobada de socis. En
aquesta trobada l’AGEM realitzarà una presentació de les candidatures
pre-seleccionades.
Una vegada finalitzada la jornada l’AGEM habilitarà un espai a la pàgina
web on exposarà totes les candidatures presentades.

Les fotografies pre-seleccionades es faran servir per confeccionar el
calendari anual de l’AGEM i es distribuiran entre els socis i entitats
col·laboradores.

8. PREMIS (QUALSEVOL SOCI)
Tots els pre-seleccionats rebran un obsequi el dia de la trobada de socis,
únicament el guanyador del concurs no rebrà aquest obsequi i en el seu
lloc rebrà el premi del concurs de fotografia.
Obsequis: detall nadalenc.
Premi del concurs: un lot d’ibèrics valorat aproximadament en 300€.

9. DRETS D’AUTOR
Els participants pel fet de lliurar les fotografies accepten cedir qualsevol
dret sobre la propietat de les fotografies lliurades. Els participants
renuncien a reclamar la devolució d’aquestes. AGEM podrà fer ús de les
fotografies en qualsevol àmbit de difusió de l’organització (pàgina web,
xarxes socials, presentacions, calendaris, documents...). AGEM podrà
difondre les fotografies en qualsevol format (imprès o digital)

