BAS
SES DEL
D
1er CONC
C
CURS
S DE
FO
OTOG
GRAF
FIA AGEM
A M 20 18

1. OBJEC
CTIU
a any l’AG
GEM obse
equia als seus socis i entitats col·labo
oradores amb
calendari.. A aques
st calend
dari apare
eixen foto
ografies tèècniques que
enem són
n d’interès pels s
socis i en
ntitats co
ol·laborado
ores. Am
mb la
nció de fe
er partícips als sociis la junta
a de l’AGE
EM ha orgaanitzat aq
quest
curs de fo
otografia que
q servirà
rà per il·lus
strar el ca
alendari an
nual.

2. PARTIC
CIPANTS
da particiipant
ran partic
cipar al co
oncurs to
ots els socis de l’A
AGEM. Cad
rà lliurar una únic
ca candid
datura (fottografia). En cas d
de rebre més
na candida
atura d’un
n soci nom
més es fa
arà servir la fotograafia rebud
da en
mer lloc se
empre que
e el soci n
no indiqui expressa
ament quee la fotog
grafia
da es la qu
ue adjunta
a.
mbé podra
an participar les e
entitats co
ol·laborad
dores deleegant la seva
ticipació en una persona física qu
ue obliga
atòriamen
nt ha de ser
allador de
e l’entitatt col·laborradora. Per tal d’evitar dup licitats en
n les
didatures d’una ma
ateixa entiitat col·lab
boradora, en cas d
de duplicittat el
ticipant ha
aurà de lliurar junt a
amb la fottografia una autorittzació perr part
’empresa on s’espe
ecifiqui qu
ue autorittza només
s a aquestt participa
ant a
cursar am
mb el seu nom i qu
ue cedeix els possibles regaals o obse
equis
vats del concurs en el pa
articipant. En cas de rebrre més d’una
d
licitud de participa
ació totes
s amb auttorització totes les candidattures
questa enttitat seran automàti cament de
escartade
es.
participaciió en el concurs im
mplica que
e el partic
cipant acccepta totes
s les
es del con
ncurs.

3. TEMÀT
TICA
es les fottografies han de ser origin
nals i inè
èdites i n
no es po
odran
sentar can
ndidatures
s que s’ha
agin prese
entat a altrres concu
ursos. L’AG
GEM
linarà qua
alsevol re
esponsabi litat deriv
vada de reclamacio
ons efectu
uada
tercers de
d drets d’autor e
en el parrticipant que
q
hi haagi come
es la
acció.
temàtica

del

concurs

ha
a

de

se
er

preferiblement

tècnica. No

essàriame
ent ha de
e ser una fotografia
a derivada de l’acttivitat lab
boral,
ò sí que hauria
h
de tenir algu
un vincle amb
a
el mó
ón tècnic (arquitec
ctura,
inyeria, in
nstal·lacions tècniqu
ues, treba
alls tècnics
s, equipam
ments...).
articipant al seu co
orreu electtrònic de presentac
p
ció haurà d
d’escriure
e una
e a modo
o de títol explicatiu
e
. NO s’ex
xigeix que s’indiquii el nom de
d la
al·lació o lloc on s’h
ha fet la fo
otografia.
GEM es re
eserva el dret
d
de de
escartar ca
andidatures que no
o s’ajustin
n a la
àtica del concurs. Es desca
artarà auttomàticam
ment cand
didatures amb
àtiques sexistes, discrimina
d
atòries o ofensives
s. En cas de descartar
una candid
datura l’A
AGEM not ificarà al participan
nt aquestaa decisió i no
cap difus
sió de la fo
otografia.

4. FORMA
AT FOTOG
GRÀFIC
més

sera
an

admeses

les
s

candidatures

amb

lees

segü
üents

acterístiqu
ues:
Formatt digital.
Formatt apaïsat.
Qualita
at mínima 5,5Mp. Pre
eferible 8M
Mp.
Tamany
y de la fottografia: a
ample 14,2
29cm alt 9,53cm.
Formatts admeso
os: JPG, R
RAW...
Color o blanc i negre.
Es perm
meten foto
ografies re
etocades amb
a
eines
s informàttiques.

5. LLIURA
AMENT FO
OTOGRAF
FIES
fotografies s’haurran de lli urar en format
f
dig
gital mitjaançant co
orreu
ctrònic a la
a següent direcció:
retaria@ag
gem.cat
participan
nts lliurara
an al corre
eu electrònic la següent inforrmació:
Nom i cognom
c
del particip
pant.
Telèfon
n de conta
acte.
Numero
o de soc
ci o auto
orització de l’entittat col·laaboradora per
presenttar-se al concurs
c
en
n el seu no
om.
Títol.
Fitxer adjunt
a
amb
b la candi datura.
candidatu
ures es po
odran lliurrar fins a les 24:00h
h del dia 300 de setem
mbre
2018.
secretaria de l’AGEM
M recopila
arà les fottografies mantenint
m
t en secre
et els
itents de les
l candid
datures i llliurarà els
s fitxers (s
sense cap referència als
ticipants) als
a memb
bres del ju rat.

6. JURAT
T I PROCED
DIMENT D
DE SELEC
CCIÓ
urat estarà
à format per
p 5 mem
mbres de junta. El president de junta serà
carregat de
d triar els
s compone
ents del ju
urat.
algun mem
mbre de ju
unta prese
enta cand
didatura al concurss, evidentm
ment
darà exclò
òs del jura
at. Els me mbre de junta només podran
n participa
ar en
concurs en
e cas de
d que h
hi hagin menys de 12 can
ndidatures
s de
ticipants que
q no sig
guin de jun
nta.
a membre
e del juratt lliurarà d
dotze vots
s ordenats de men
nor a majo
or de
nera que la candid
datura que
e més li agradi tin
ndrà 12 p
punts i la que

nys tindrà 1 punt. En cas d’em
mpat el de
esempat es
e realitzarrà atorgan
nt un
extra al prresident de
d l’AGEM .
membres del jurat es reserv
ven el drett de desca
artar una ccandidatu
ura si
ualitat o el
e contingu
ut de la fotto no es considera
c
de suficieent qualita
at.
del tanca
ament de candidattures el dia
d 1 d’octubre finss a la prim
mera
a del més els memb
bres del ju
urat delibe
eraran els seus votss.
a junta dell mes d’oc
ctubre totts els mem
mbres del jurat lliurraran els seus
s
s. El resulltat de la votació s erà realitz
zant el sumatori dee tots els vots
rgats a ca
ada candiidatura pe
er tots els membres de jurrat. Les dotze
d
didatures més votades seran
n les que resultaran
r
pre-selecccionades
s.
membres
s del ju
urat haurran pre-selecciona
at 12 fottografies que
respondra
an amb els dotze mesos que es farran servirr al calen
ndari
al.
a trobada de socis
s es reali tzarà una
a presenta
ació amb tots els preeccionats, en aques
sta presen
ntació es comunica
arà per prrimera veg
gada
dentitat dels
d
participants, ffins a aq
quest mo
oment la identitat dels
ticipants serà
s
custo
odiada perr la secreta
aria de l’A
AGEM.
a trobada de socis es lliurarà
à a tots els
e socis assistents
a
s un full on
o el
i podrà em
metre el vot
v corres
sponent a la candid
datura pree-seleccion
nada
més li ag
gradi. Fruitt del recom
mpte de vots
v
es determinaràà el guany
yador
l del conc
curs de fottografia. E
En cas d’e
empat entre dos pree-seleccio
onats
esempat es
e realitza
arà atorgan
nt un vot extra
e
al prresident d
de l’AGEM.
eredicte del
d jurat se
erà inapel ·lable.

7. DIFUSIÓ DE LES
S CANDIDA
ATURES
candidattures rom
mandran e
en secret fins a la trobada de socis
s. En
esta troba
ada l’AGE
EM realitzzarà una presentac
p
ió de les candidattures
seleccion
nades.

vegada finalitzada
f
a la jornad
da l’AGEM
M habilitarrà un esp
pai a la pà
àgina
b on expos
sarà totes les candi datures presentade
p
es.
fotografies pre-se
eleccionad
des es fa
aran servir per co
onfecciona
ar el
endari anu
ual de l’A
AGEM i e
es distribuiran entre els so
ocis i enttitats
laboradorres.

8. PREMIS
S
s els pre-s
selecciona
ats rebran
n un obseq
qui el dia de la trob
bada de so
ocis,
cament el guanyado
or del con
ncurs no rebrà
r
aquest obseq
qui i en ell seu
p
del concurs
c
d
de fotograffia.
rebrà el premi
sequis: detall nadale
enc.
mi del con
ncurs: val de 400€ e
en el Corte
e Ingles.

9. DRETS
S D’AUTOR
R
participan
nts pel fett de lliura r les fotog
grafies ac
ccepten ceedir quals
sevol
t sobre la propiettat de les
s fotogra
afies lliurades. Elss particip
pants
uncien a reclamar
r
la devoluc
ció d’aque
estes. AGEM podràà fer ús de
e les
grafies en
n qualsev
vol àmbit de difusió
ó de l’org
ganització
ó (pàgina web,
xes socials, presentacions, calendarris, docum
ments...). AGEM podrà
p
otografies
s en quals
sevol form
mat (imprès
s o digitall)
ndre les fo

