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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DES MERCADAL

4237

Convocatòria i bases del concurs de fotografia relacionat amb les Festes de Sant Antoni 2016

Des de l’Alcaldia de l’Ajuntament des Mercadal, dia 13 d’abril de 2016 s’ha dictat la següent resolució, la qual s’ha enregistrat amb el núm.
303878 en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
“Vista la proposta de la Regidoria de Cultura per a la convocatòria del premi de fotografia Sant Antoni 2016,
RESOLC:
1r. Aprovar la convocatòria del premi de fotografia de Sant Antoni, segons les bases que es transcriuen en el punt següent.
Termini d’admissió de les obres: fins al dia 8 de juny de 2016
Lloc de presentació: Oficines municipals des Mercadal i/o Fornells.
2n. Aprovar les bases que regulen les condicions que hauran de complir les persones que es vulguin presentar al premi de fotografia Sant
Antoni 2016.
“CONCURS DE FOTOGRAFIA RELACIONAT AMB LES FESTES DE SANT ANTONI 2016
BASES

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/50/947998

Poden participar en el concurs totes les persones que ho desitgin, de forma individual, presentant fins a un màxim de tres (3) obres. És
requisit indispensable que les obres siguin originals i inèdites.
Es concedeix un premi amb temàtica referent a les festes de Sant Antoni de Fornells que serà de 150 €. No obstant açò, el jurat podrà
declarar-lo desert.
Els termini d’admissió de les obres finalitza a les 14 hores del dia 8 de juny de 2016. Les obres, es lliuraran a les oficines municipals en
hores laborables i s’hauran de presentar en sobre tancat, en el qual figurarà la inscripció CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTES DE SANT
ANTONI 2016. A més, s’hi ha d’incloure un altre sobre amb les dades personals de l’autor ( nom, cognoms, adreça i telèfon )
Normes que han de complir les obres:
Les fotografies es presentaran seguint el següent format:
mides: mínim 18 x 24 cm i màxim de 30 x 45 cm;
blanc i negre o color
presentació sobre fons de cartolina amb un marge de 5 cm.
El tema serà lliure, però es valoraran les obres que s’identifiquin amb algun aspecte de les festes de Sant Antoni, o bé amb algun
aspecte del municipi.
Els retocs fotogràfics de les fotografies digitals s'han de limitar a nivells, corbes, contrast i saturació, sempre aplicats a tota la imatge.
Les obres es presentaran sense signar.
Desenvolupament del concurs
- L’Ajuntament des Mercadal muntarà una exposició pública de les fotografies presentades (que compleixin les bases) en un període de
temps que s’anunciarà públicament.
- L’Ajuntament des Mercadal convocarà el Jurat que decidirà la fotografia guanyadora.
- El Jurat estarà constituït per la regidora de Festes, la regidora de Cultura, membres de la Comissió de Festes i el guanyador del premi de
l’any anterior.
L’obra guanyadora podrà optar a ser l’obra que il·lustri la portada del programa de festes.
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L’Ajuntament, tot i que tindrà cura de les obres, no es fa responsable de les deterioraments que es puguin produir durant el temps que les
tengui en propietat.
Els treballs no premiats es podran retirar a les oficines municipals, en horari laboral.
L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament des Mercadal.
La participació en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
L’Ajuntament queda facultat per resoldre qualsevol qüestió que no s’hagi previst anteriorment.
3r. Aprovar la despesa que implica aquesta convocatòria. Els premis concedits seran atesos amb càrrec a l’aplicació pressupostària
40.334.48100 del Pressupost General de 2016, amb un import màxim conjunt de 150,00 euros.
4t. Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Base de Dades Nacional de Subvencions”.

Es Mercadal, 13 d’abril de 2016

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/50/947998

El batle
Francesc Ametller Pons
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