Selecció de les obres
*L’organització avisarà els guanyadors abans de l’entrega dels premis, que
tindrà lloc el 14 de maig de 2022, a les 19h, a la seu de l’EMD de Jesús.
*Els guanyadors es comprometen a enviar a l’EMD de Jesús el format
digital de l’obra premiada, en JPG i en alta resolució. Les imatges
premiades, en format digital i en paper, quedaran en propietat de l’EMD.
*Les imatges guanyadores i les 30 finalistes s’exposaran a la Fira. Durant
tot el mes de juny, es podran recollir les obres a les oficines de l’EMD de
Jesús. Este es compromet a retornar‐les per correu, sempre que el
participant haja enviat un sobre (adient per a la protecció de les imatges) i
amb franqueig pagat.

Drets de propietat
*Els drets d’ús, distribució, divulgació, reproducció i exhibició de les obres
premiades sempre pertanyeran als seus autors; no obstant això, estos els
cedeixen a l’EMD de Jesús, per publicacions relacionades amb el Concurs i
la promoció de la Fira de l’Oli i de la Garrofa.

Jurat
*Està constituït per Policarpo Hernández, fotògraf; per Pilar Madorrán,
fotògrafa; per Carme Boix, artista gravadora; i presidit per Vicent Pellicer,
fotògraf. Pot declarar qualsevol premi desert i la seua decisió serà
inapel∙lable. També té capacitat per resoldre qualsevol qüestió
relacionada amb la interpretació de les bases del Concurs.

2N CONCURS
DE FOTOGRAFIA DE L’OLI , DE LA
GARROFA I DE LA PEDRA SECA
DE JESÚS (2022)
ORGANITZA:

2n Concurs de Fotografia de l’Oli, de la Garrofa i de
la Pedra Seca de Jesús
L’EMD de Jesús, amb motiu de la celebració de la XXVII Fira de l’Oli i VI de
la Garrofa us dona la benvinguda i us convida a participar en el 2n
Concurs de Fotografia de l’Oli, de la Garrofa i de la Pedra Seca de Jesús.

BASES
Participants
*Pot participar‐hi qualsevol persona, aficionada o professional. La
inscripció és gratuïta.

*El format de les imatges ha de fer mínim 20x30 cm, i cal presentar‐les
sobre un suport rígid de 40x50 cm.
*Cada concursant pot presentar‐hi un màxim de 3 fotografies, i només
pot obtenir un premi.
*Darrere de cada suport, hi ha de constar el títol de la imatge, el lloc on
l’ha feta i el pseudònim de l’autor. I en un sobre tancat, a banda, i amb el
mateix títol i pseudònim, cal introduir‐hi les dades personals (nom i
cognoms, adreça, població, correu electrònic i telèfon).
*No s’admetran imatges pintades ni manipulades, collages, muntatges,
viratges fotogràfics ni fotografies HDR. Només s’acceptaran els ajustos
propis del revelat digitals (balanç de blancs, exposició, nivells, contrast,
saturació, enfocament…). La neteja de partícules i retalls moderats.

Tema
*“L’oli, la garrofa i la pedra seca”. Les imatges (almàsseres, paisatges i
activitats rurals, costums i tradicions, retrats, cuina…) cal que
representem, principalment, algun dels tres elements: oli, garrofa pedra
seca.
Tècniques

Enviament
*Les fotografies es poden dur personalment, o es poden trametre a EMD
de Jesús, plaça Pati de la Immaculada, 1, 43590 Jesús, fins el 22 d’abril de
2022, amb la indicació “2n Concurs de fotografia de l’Oli, de la Garrofa i
de la Pedra Seca de Jesús”.

*En color i en B/N
Admissió de les fotografies

Premis

*No s’admetran fotografies que hagen sigut premiades en altres
concursos.

*Primer premi: 300 euros i lot de productes de la terra.
*Segon premi: 150 euros i lot de productes de la terra.
*Dos Mencions d’Honor i botella d’oli de la terra.

