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1. OBJECTE
L’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de la Selva 
ha instituït el Concurs de 
fotografia calendari 2020 
amb l’objectiu que les 
12 fotografies 
seleccionades surtin 
al calendari 2020 que 
edita l’Ajuntament de 
la Selva del Camp. 
Aquest any la temàtica 
és l’agricultura i el món 
agrari selvatà; es poden 
presentar fotografies 
paisatgístiques com 
camps de cultiu, horts, 
masos, basses, recs... 
o fotografies amb 
elements relacionats 
amb aquest sector 
com eines, maquinaria, 
infraestructures,  
collites, pagesos/es 
treballant el camp...

2. PARTICIPANTS
Poden participar-hi  
totes aquelles 
persones físiques 
que ho desitgin i que 
tinguin més de 10 anys 
d’edat. La participació 
dels menors s’entén 
condicionada, en el seu 
cas, al consentiment 
dels seus progenitors o 
tutors. L’organització es 
reserva el dret de vetar 
fotografies amb contingut 
ofensiu o inapropiat. 

3. PRESENTACIÓ  
DE LES 
FOTOGRAFIES

Les fotografies es podran 
presentar, fins el dia 
11 d’octubre, a l’Hort 
d’Iglésies (de dilluns a 
divendres de 9 a 15h), 
a l’Ajuntament de la Selva 
(de dilluns a divendres  
de 9 a 14h), i per 
correu electrònic a
calendari.selva@gmail.com 
En cas de presentació 
física, s’han de portar les 
imatges en un suport CD 
i un document escrit on 
aparegui: el títol, el nom i 
cognoms, l’adreça, correu 
electrònic, i població. 
En tots els casos les 
fotografies s’han de 
presentar en un o més 
arxius JPG (entre 1MB i  
3 MB), mida 30x21cm,  
i resolució 300 ppp.  
Les fotografies han de 
ser horitzontals,  
i cadascuna ha de tenir 
un títol diferent.

4. JURAT
Durant la Fira les 
fotografies s’exposaran 
al Castell, i la selecció 
de les guanyadores es 
farà per votació popular 
mitjançant butlletes que 
es dipositaran en una 
urna situada al mateix 
Castell del Paborde 
durant la Fira.

5. PROCLAMACIÓ 
DE 
GUANYADORS

Després de la Fira 
es faran públics els 
guanyadors i es notificarà 
individualment.

6. DRETS SOBRE 
LES OBRES  
PREMIADES

Les obres premiades 
passaran a ser propietat 
de l’Ajuntament de la 
Selva i no podran ser 
presentades a altres 
certàmens. L’obtenció 
del premi comporta la 
cessió dels drets de 
comunicació pública, 
reproducció, distribució 
i explotació de les obres 
premiades en qualsevol 
suport incloent-hi també 
la cessió d’aquests drets 
a tercers.

7. ACCEPTACIÓ  
DE LES BASES

El fet de concórrer 
al certamen suposa 
l’acceptació plena 
d’aquestes bases.

La Selva del Camp, 
22 de setembre de 2019


