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Bases
1.

PARTICIPANTS: qualsevol persona aficionada a la fotografia.

2.

TEMA: relacionat amb la música.

3.

OBRES: màxim 4 fotografies per autor, no premiades en cap concurs.

Calendari
ADMISSIÓ D’OBRES: Fins el
28 de novembre de 2022 a la
secretaria de la Societat, de 17
a 20 h, de dilluns a divendres.

4.

TÈCNICA: lliure sobre suport fotogràfic.

5.

FORMAT: lliure, màxim 40 x 50 cm.

6.

PRESENTACIÓ: sobre suport rígid o passepartout blanc o negre de
40 x 50 cm. Les obres es presentaran embalades i protegides adequadament per a la seua manipulació.

VEREDICTE: Dia 30 de
novembre a les 18 h. en un aula
de la Societat. Als guanyadors
se’ls notificarà la resolució per
via telefònica.

7.

IDENTIFICACIÓ: darrere de cada obra anirà el títol i un lema per
autor. Junt a les obres es presentarà la butlleta adjunta totalment
cumplimentada, dins d’un sobre tancat, figurant en l’exterior el
lema. Si l’autor és soci o músic de la nostra societat deurà afegir la
paraula “soci” o “músic”.

LLIURAMENT DE PREMIS
I INAUGURACIÓ: Dia 2 de
desembre a les 20 h. a la Casa de
Cultura.

8.

JURAT: estarà format per tres persones qualificades. El seu veredicte serà inapel·lable.

9.

PREMIS:

EXPOSICIÓ: Del 2 al 17 de
desembre de 2022 a la Casa de
Cultura.

1º: 200 € i trofeu.
2º: 150 € i trofeu.
3º: 100 € i trofeu.
SOCIAL: 75 € i trofeu a la millor fotografia del soci o músic.
*

Un mateix autor no podrà obtindre més d’un premi.

10. NOTES: Les obres premiades passaran a formar part de l’arxiu de
la Societat i podran ser utilitzades com s’estime oportú, sempre
indicant l’autor i sense menyscabaments a tercers.

DEVOLUCIÓ D’OBRES: Les
obres no premiades podran
ser retirades en secretaria a
partir del 23 de gener de 2023.
Transcorregut un mes des de la
data de devolució, la Societat
no es responsabilitza de les
obres no retirades.

Butlleta
LEMA:....................................................................................................................................
TÍTOL 1:...............................................................................................................................
TÍTOL 2:..............................................................................................................................
TÍTOL 3:..............................................................................................................................
TÍTOL 4:..............................................................................................................................
SOCI O MÚSIC: SÍ / NO
(encercla el que corresponga)
NOM:.......................................................................................................................................
COGNOMS:..................................................................................................................
ADREÇA:..........................................................................................................................
POBLACIÓ:...................................................................................................................
TELÈFON:......................................................................................................................
Signat:

Es facilitarà l’arxiu digital d’aquestes obres per a la seva reproducció.
La Societat no es fa responsable dels possibles danys fortuïts que
puguen sofrir els originals presentats.

La participació en aquest saló implica l’acceptació d’aquestes bases.

En Xàtiva, a

de

de 2022

