BASES
PARTICIPANTS

Hi podran participar tots els fotògrafs i fotògrafes que ho
vulguin, ja siguin professionals o no.

TEMA

Qualsevol aspecte de la 28a edició de la Mitja Marató + 10k
Ciutat de Tarragona que se celebrarà el dia 24 de novembre
de 2019.

OBRES

S'estableix una secció única en blanc i negre o en color,
indistintament, amb un màxim de tres fotografies per participant.

FORMAT

Mínim de 18 x 24 cm.

PRESENTACIÓ

Les fotografies s'han de muntar sobre cartolina rígida de 30 x
40 cm, amb un gruix d'entre 2 i 5 mm.

JURAT

Està format per tres persones designades per l’organització
amb perfils com ara professionals de la fotografia, artistes o
publicistes, així com corredors o corredores de la cursa.

IDENTIFICACIÓ

Al dors de cada fotografia es farà constar el títol, el nom de
l’autor o autora, l’adreça electrònica i el telèfon de contacte.

OBRES PREMIADES

Queden en propietat del Patronat Municipal d’Esports, que
es reserva el dret de reproducció i difusió lliure, sense haver
de pagar drets d’autor, fent-hi constar el nom de la persona
premiada. El Patronat en sol·licitarà còpia en suport digital.

LLIURAMENT DE LES OBRES

Personalment a la Piscina Municipal de la Part Baixa
i Serrallo, de dilluns a divendres, de 8 a 21 hores, situada al
carrer de Josep Català i Rufà, s/n (s’indicarà en el sobre “19è
Certamen Fotogràfic”).
Per correu a ports pagats al Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, apt. de corr. 992 - 43080 Tarragona
(s’indicarà en el sobre “19è Certamen Fotogràfic”).

ORGANITZACIÓ

L’organització declina tota responsabilitat pel deteriorament
o pèrdua que puguin patir les obres durant el transport i
l’exposició. El fet de concursar pressuposa la total conformitat amb les bases.

CALENDARI
ADMISSIÓ

El termini d’admissió finalitza el dia 10 de desembre de
2019.

VEREDICTE

Es farà de manera pública el dia 12 de desembre de 2019, a
les 19 h, a la seu del Patronat Municipal d’Esports, situada a
l’Anella Mediterrània (carrer Siurana, s/n, Campclar).

LLIURAMENT DE PREMIS

Es farà el dia 17 de desembre de 2019 a les 20 h a l’Ajuntament de Tarragona.

EXPOSICIÓ

Les obres premiades s’exposaran al públic a la Piscina
Municipal de la Part Baixa i Serrallo del 23 de desembre de
2019 al 24 de gener de 2020.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES

Les obres no premiades podran ser retirades personalment durant el mes de febrer en el mateix lloc on es van
dipositar. Les obres no premiades rebudes per correu
postal es retornaran pel mateix procediment.

PREMIS
PREMI D’HONOR

De 700 € a la millor col·lecció de tres fotografies.

CINC PRIMERS PREMIS

De 200 € cadascun a les millors obres individuals. Només
es podrà premiar una fotografia per persona.
Premi d’honor: ASSEGURANCES VALLVÉ
JOIERIA BLÀZQUEZ
Primer premi: PORT DE TARRAGONA
Primer premi: COLA-COLA
Primer premi: STAFF GRUP
Primer premi: DADES I SERVEIS
Primer premi: FORD TARRACO CENTER

19è
CERTAMEN
FOTOGRÀFIC
28a Mitja Marató + 10k
Ciutat de Tarragona

HO ORGANITZA:

24/11/2019

PREMI D’HONOR:
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PRIMERS PREMIS:

INFORMACIÓ
Patronat Municipal
d’Esports de Tarragona
Tel.: 977 55 02 99
A/e: pme@tarragona.cat
esports.tarragona.cat
www.mitjatarragona.cat
@patronatesportstgn

