XXX SALÓ FOTOGRÀFIC “EL MÓN DE LES FALLES”
(NO REGULAT PER ESTATUTS)
La Junta Local Fallera de Xàtiva convoca el X X X Saló Fotogràfic “Les Falles”
amb les bases següents:
PARTICIPANTS
Pot participar qualsevol fotògraf aficionat.

OBRES
Cada participant podrà presentar fins a un màxim de 3 obres.
La tècnica fotogràfica utilitzada serà lliure.
Poden presentar-se obres , tant en blanc i negre com en color, en suport digital (no
s'admeten manipulacions digitals, excepte les de nivells i ajustos basics).
Les obres han de tindre una resolució de 200 ppp y 4000 pixels del costat més gran.
Les obres premiades seran dipositades en l’arxiu municipal i quedaran en propietat
de la Junta Local Fallera i l'Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva.

PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ
Les obres s’enviaran per correu electrònic a l’adreça: salofotograficjlf@gmail.com,
en dos arxius diferents.
Un, serà la foto amb el lema com a nom de l’arxiu. I l’altre, serà un document amb
el mateix lema junt amb les dades personals del seu autor/a. (Nom i cognoms,
adreça i telèfon de contacte).
Si l’autor/a és fallera/a de qualsevol comissió de Xàtiva, haurà d'especificar-ho a
l’assumpte del correu electrònic i al document de dades personals. Posant, a banda
del lema, la paraula "FALLER/A". No s'haurà de fer referència a la comissió fallera a
la qual pertany.
La JLF es compromet a garantir l’anonimat dels participants davant dels membres
del jurat.
Els treballs seran entregats fins el dia 1 de desembre de 2022 a les 23:59h.
TEMA
El tema serà “EL MÓN DE LES FALLES”.

FALLO
El jurat estarà format per tres persones idònies per a tal fi i serà designat per la
Junta Local Fallera de Xàtiva.
El jurat seleccionarà 15 obres finalistes, que seran impreses i muntades en paspartú
negre per la Junta Local Fallera de Xàtiva per a la exposició de les mateixes.
A més a més, la Junta Local Fallera de Xàtiva publicarà a la web totes les fotos
presentades amb la finalitat de fer també un concurs popular, de manera que la gent
vote la foto que més li agrade.

PREMIS
Cada autor/a podrà obtindre un únic premi.
1r. PREMI- 100 € i diploma acreditatiu
2n. PREMI- 75€ i diploma acreditatiu
3r. PREMI- 50€ i diploma acreditatiu
Premi Faller.- S’estableix un guardó de 50€ a l’obra que designe el jurat entre totes
les presentades pels concursants que pertanyen a qualsevol de les comissions
falleres de Xàtiva.
Premi Popular.- Premi patrocinat per Regala un ninot www.regalaunninot.com.
S’estableix un guardó de 50€ i un obsequi per a la foto amb més m’agrada publicada
a la web de la Junta Local Fallera de Xàtiva, www.fallesxativa.es
Les dades de publicació de fotos i votació es faran públiques a les xarxes socials de
JLF.
La utilització de qualsevol eina informàtica que altere o manipule les votacions serà
sancionada amb la desqualificació de la foto en qüestió.
Els originals premiats seran propietat de la Junta Local Fallera, la qual es reservarà
el dret de la seua reproducció, sempre que es considere necessari, perdent l’autor
els drets que sobre el mateix poguera tenir. Així mateix, es facilitarà a la JLF els
originals en JPG o TIFF, comprometent-se l’organització a mencionar l’autor quan
faça ús de la seua obra.

NOTES
DRETS D’EXPOSICIÓ I REPRODUCCIÓ. La participació en el present Saló, implica que
els autors premiats donen la seua autorització per a que la Junta Local Fallera o
l'Excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva puguen reproduir o exposar, per qualsevol
procediment i sense cap limitació geogràfica, les obres premiades, renunciant
expressament a rebre drets de publicació i garantint que no existeix cap dret de
qualsevol índole, per part de tercers sobre les seues obres, responent l’autor de tota
reclamació que per tal motiu puga presentar-se.

D’altra banda, els editors es comprometen a respectar la integritat de l’obra i a citar
els noms dels autors. La possible publicació estaria, en tot cas, relacionada amb les
activitats de la Junta Local Fallera.

Totes aquelles qüestions que no estigueren reflectides en aquestes bases seran
resoltes per la comissió de cultura de la Junta Local Fallera de Xàtiva.
La presentació de treballs a aquest premi suposa la total acceptació de les seues
bases, així com la decisió del jurat, que serà inapel·lable.
Les bases del present concurs es poden consultar a la pàgina web de la Junta Local
Fallera de Xàtiva, www.fallesxativa.es
El lliurament dels premis tindrà lloc a la Gala de la Cultura, s’anunciarà amb antelació
a les xarxes socials de la Junta Local Fallera. (Facebook, Instagram, web).

