XVIII CONCURS FOTOGRAFIA MICOLÒGICA SOMIVAL 2020
BASES
PARTICIPANTS
Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 18 anys, de qualsevol nacionalitat,
que siga autora i posseïdora de tots els drets sobre les imatges presentades al concurs.
TEMÀTICA
El concurs de fotografia micològica SOMIVAL vol contribuir a difondre l'afició i el respecte
cap a la micología. Els bolets i el seu entorn natural des de qualsevol punt de vista serà la
temàtica del concurs.
PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES
✓ La presentació és exclusivament en línia, i només s'acceptaran fotografies en format
digital
✓ Cada concursant, presentarà un màxim de 3 fotografies, no premiades en altres
concursos.
✓ Cada imatge tindrà un títol, que serà el nom del fitxer.
✓ Les imatges, no tindran marcs, ni marques d'aigua, ni qualsevol altre tipus
identificador.
✓ Les fotografies s'enviaran per correu electrònica a:

concursofotograficosomival@gmail.com.
✓ També es farà constar:
A) nom, adreça, telèfon i email de cada participant en el cos del correu electrònic
d'enviament i,
B) Nom (lema de la fotografia).
FORMAT
✓ Les fotografies es presentaran en format JPG i espai de color sRGB. Color sRGB és un
espai de color RGB acceptat pel W3C, Exif, Intel, Pantone, Corel i molts altres actors
de la indústria i acceptat pel Programari lliure.
✓ Amb dimensions de 1920 pix en el seu costat major i 2MB de mesura màxima.

✓ L'organització es posarà en contacte amb els autors de les 20 fotografies
seleccionades, que tindran que envíar novament a màxima resolució (300 ppp CMYK)
per a ser impreses per a l'exposició.
✓ Les dimensions de la impressió les determinarà el Comité de selecció.
JURAT
El Jurat format per persones de reconeguda solvència de societats fotogràfiques i
micològiques farà la selecció i adjudicarà els tres premis sota criteris micològics, de
creativitat i qualitat tècnica.
PREMIOS
1r premi
300€ esment especial
2do
200€
3er
100€

CALENDARI
Període de presentació………………………………: fins al 25 de setembre 2020 a les 24 h.
Comunicació als autors de les fotos seleccionades:
19 d'octubre 2020
Data límit recepció fotos seleccionades……..……..:
23 d'octubre 2020
Comunicació de premiats i finalistes………...……..:
7 de novembre 2020
Exposició………………………………..………….…..:
del 6 al 9 de novembre de 2020
CONSIDERACIONS GENERALS
1. Cada autor podrà optar a un sol premi.
2. No es declararà cap premi desert.
3. Les fotografies que no s'ajusten a les bases, quedaran desqualificades.
4. Els autors reconeixen ser posseïdors del copyright i dels drets d'imatge de les fotografies
que presenten.
5. Els autors de les fotografies premiades, cedeixen els dret d'imatge i aquestes podran
ser utilitzades i reproduïdes per l'organització, sempre fent constar el nom de l'autor, en
cartells, catàlegs, dossiers de premsa, reportatges, referits al concurs de fotografia.
6. El fet de participar implica l'acceptaciód'aquestes bases.
7. L'entitat organitzadora, en funció del volum de fotos rebudes, podrá realitzar una
preselecció.
8. L'organització resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.

--------------……………..-----------------

