BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL RAL·LI FOTOGRÀFIC DIGITAL
“JOVENTUT 2017”
1. La Regidoria de Joventut del M.I. Ajuntament de Dénia convoca el Ral·li Fotogràfic “Joventut”.
2. Els temes seran indicats en sobre tancat en el moment de l’eixida.
3. Podran participar tots aquells fotògrafs amateurs i professionals que ho desitgen, que es cenyiran a les bases
següents. S’establiran tres categories de participants: Infantil (fins a 14 anys), Llunàtics (de 15 a 30 anys) i Dinàmics (a
partir de 31).
4. La inscripció en el Ral·li Fotogràfic podrà realitzar-se a les oficines de Joventut de Dénia del 3 d´abril al 5 de maig,
omplint el formulari d’inscripció, o bé per correu electrònic (joventut@ayto-denia.es) en el mateix formulari que està en
www.aulasdenia.es .
5. Els participants menors d’edat hauran de presentar un permís signat pels seus pares o tutors. Cal presentar una
fotocòpia del DNI (en cas de menors d’edat serà la dels pares/tutors).
6. Cada participant haurà de portar la seua càmera digital, targeta de memòria, cable de connexió i/o qualsevol
dispositiu necessari per a passar les fotografies a l'ordinador de l'organització: un PC compatible equipat amb Windows
7. La targeta de memòria haurà d’estar buida en el moment d’inici del Ral·li Fotogràfic, i la càmera amb la data i l’hora
correctament ajustades.
8. A l’inici del ral·li, totes les persones participants hauran de fer una foto de control a les oficines de Joventut, i així
validaran la seua participació.
9. El començament del ral·li serà a partir de les 9 h del dia 7 de maig de 2017 i finalitzarà a les 14 h del mateix dia.
L’organització establirà una ruta de visites programades als diferents llocs dels temes escollits, i acompanyarà els
participants mentre es desenvolupa el Ral·li fotogràfic; donarà el temps i els itineraris el mateix dia 7 de maig. Finalitzat
el termini, els concursants hauran d’acudir novament al punt de trobada (oficines de Joventut) per a dipositar la targeta
de memòria amb les fotografies realitzades durant el ral·li, de les 14 a les 14.30 h.
10. Totes les fotos hauran de ser realitzades en format JPEG.
11. Cada participant podrà presentar un mínim de 10 fotos i un màxim de 20 per tema en la targeta. En cas que la
targeta continga més fotos de les especificades, l’organització eliminarà les últimes imatges capturades.
12.Una vegada entregada a l’organització la targeta amb les fotografies realitzades al llarg del ral·li, es guardarà aquesta
en un sobre tancat amb el nom del participant.
13. La Regidoria de Joventut descarregarà el contingut de la targeta en la carpeta del concursant creada en l’ordinador, i
tornarà la targeta al seu propietari el dia del lliurament de premis. En cas que el participant no puga assistir, podrà
passar a retirar-la a les oficines de Joventut al llarg de la setmana següent.
14. Les fotografies hauran d’estar preses al llarg del recorregut del ral·li, es descartaran les fotografies que no estiguen
preses al llarg d’aquest ral·li o es detecte qualsevol manipulació.
15 .Amb les fotografies que el jurat seleccione es realitzarà una exposició en les instal·lacions de Joventut.
16 .El jurat, d’entre totes les fotografies presentades, lliurarà dos premis per cada categoria:
Premi a la millor fotografia: 50 € Cat. Infantil 100 € Cat. Llunàtics 100 € Cat. Dinàmics.
Premi al millor reportatge:
50 € Cat. Infantil 150 € Cat. Llunàtics
150 € Cat. Dinàmics.
Els premis no podran ser acumulables i podran canviar-se per material fotogràfic.
Si el jurat ho estima oportú, per la qualitat de les fotografies, el premi podria quedar desert.
Les fotografies realitzades i tots els drets de publicació quedaran en poder de l’organització. La Regidoria de
Joventut podrà realitzar còpies de les millors fotografies per a l’exposició pública i/o per a qualsevol finalitat
que estime oportuna.
17. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol conflicte que puga sorgir en la interpretació de les bases o al
llarg de la realització del ral·li.
18. La participació en el ral·li implica l’acceptació de les bases.

