BASES DEL VII CONCURS DE FOTOGRAFIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA KASSUMAY
La Fundació Kassumay, de Sant Boi de Llobregat, amb el suport de
l'Ajuntament de Sant Boi, convoca el VII Concurs de Fotografia Social i
Solidària Kassumay.
Tema
Aquest any proposem fotografiar sobre: "L’Habitatge, espai de
convivència".
En aquesta convocatòria intentarem reflectir els tipus i estils de vida i
d’habitatge. Les persones i famílies en el seu entorn més íntim i quotidià.
Tècnica
Lliure.
Participants
Aficionats i professionals de la fotografia.
Obres i format
Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies. Les
obres seran inèdites. Es rebutjaran totes les obres que hagin estat
premiades en altres concursos.
Les fotografies presentades hauran de complir amb els següents
requisits:
- només s'acceptaran imatges en format JPEG
- la mida de les fotografies no podrà ser superior als 8 Mb. La
resolució mínima recomanada és de 4 megapíxels
- les fotografies de menor resolució podran ser descartades
En el processat de les fotografies s'admetran els ajustos propis del
revelat digital (balanç de blancs, exposició, contrast, saturació, etc.),
així com la neteja de partícules. No s'admetran panoràmiques,
fotomuntatges, alteracions ni manipulacions d'alguna part o del total de
la fotografia.
No s'acceptaran fotografies amb marc de cap tipus, que continguin
marques d'aigua o algun altre tipus de sobreimpressió (data i hora,
per exemple).
Les fotografies han d'ajustar-se a la temàtica proposada per
l'organització del concurs, així com al caire social i solidari del concurs.
No s'acceptaran aquelles que atemptin contra la dignitat de les
persones ni les manifestament desagradables o ofensives.
L'organització es reserva el dret de rebutjar aquelles fotografies que no
s'ajustin als requisits establerts per a aquest concurs.
Presentació de les obres
Tot participant haurà d’inscriure's com usuari a la pàgina web del
concurs: http://www.fotoconcurskassumay.org/. Les obres seran
registrades seguint les instruccions indicades.
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Termini de presentació
El termini de presentació de les fotografies serà del dia 15 de Juliol al 30
d'Octubre de 2015, ambdós inclosos.
Jurat
El jurat estarà integrat per dos fotògrafs experimentats i el president de
la Fundació Kassumay.
La decisió del jurat serà definitiva i inapel·lable.
La deliberació del jurat serà oberta i es portarà a terme el dia 20 de
Novembre de 2015, a les 19 hores a l'Hotel d'Entitats, de Sant Boi de
Llobregat.
Premis
S'estableixen tres premis:


1r premi: Cap de setmana per a dues persones (dormir i
esmorzar) a l’Aparthotel Rural EL XALET DE PRADES,
Prades, Baix Camp (Tarragona)
www.xaletdeprades.com



2n premi: Taller-Sortida de fotografia a càrrec de Fotoviva
www.fotovivaonline.com
+ Llibre World Press Photo 2014 (Editorial Blume)
www.blume.net



3r premi: Llibre Dones, Women Afghanistan (Gervasio
Sánchez i Mónica Bernabé) de Editorial Blume.
www.blume.net
+ quatre entrades pel “Sender dels Sentits” al Parc la Selva
d’Aventura, Arbúcies (Girona)
www.selvaventura.com

Cada concursant, només podrà aspirar a un sol premi. Les obres
premiades restaran en propietat de la Fundació Kassumay.
Resultats
La decisió del jurat serà pública i es comunicarà als guanyadors el dia
20 de Novembre de 2015, podent ser declarat el concurs desert si
el jurat ho estima oportú.
La llista de guanyadors i de les obres premiades, apareixeran a
les següents webs i xarxes socials:
- Fundació Kassumay: www.fundaciokassumay.org
- Pàgina del concurs: http://www.fotoconcurskassumay.org/
- Facebook de la Fundació Kassumay.
https://www.facebook.com/fundkassumay?fref=ts
Lliurament de premis
El lliurament de premis serà el dia 15 de Desembre de 2015, a les 19,30
hores, a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (Baldiri Aleu, 6-8 Sant Boi de
Llobregat), coincidint amb la inauguració de l'exposició d'una selecció de
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les obres presentades.
Drets
El principi essencial del present concurs és captar i reflectir, des de
la curiositat i la sensibilitat, els diferents habitatges i espais de
convivència en les diferents cultures.
En aquest sentit, el fet de poder obtenir uns documents únics i propis
de la nostra època ens permetrà crear un banc d'imatges, amb la
finalitat de poder divulgar aquests principis humanistes. Així, tots
els participants hauran d’acceptar, sobre les obres presentades a
concurs, els següents drets:
1. La participació comporta la cessió a favor de la Fundació
Kassumay, dels drets sense afany de lucre de la reproducció i
distribució per qualsevol mitjà de comunicació sobre les obres
fotogràfiques, que podran aparèixer en els diversos materials
corporatius de l'organització, així com en la seva pàgina web
i en qualsevol informació general sobre cultura solidària, inclús
d'altres entitats. Els autors/es de les imatges cedeixen els
drets amb finalitats comercials que representin un ajut als
projectes de Kassumay.
2. La Fundació Kassumay es compromet en tot moment a
respectar els drets d'autor de les fotografies i fer menció del
seu nom en conformitat amb el previst a la Llei de Propietat
Intel·lectual.
3. Els autors mantenen l'autoria de les seves obres.
4. Els organitzadors no es fan responsables dels drets d'imatge
que poguessin correspondre a tercers.
5. Els organitzadors podran modificar les bases sense previ avís.
Les bases vigents seran publicades a la web del concurs:
http://www.fotoconcurskassumay.org/
Consideracions generals
La participació en aquest concurs suposa la total acceptació
d'aquestes bases i la conformitat amb les decisions del Jurat.
L'incompliment de les bases del concurs, així com l'ocultació de dades,
la seva alteració o manipulació, podrà ser causa de desestimació i, en el
seu cas, de reintegrament dels premis.
El Comitè Organitzador queda facultat per resoldre qualsevol
contingència no prevista en aquestes Bases. Les decisions que es
prenguin en aquest sentit seran inapel·lables.
Informació
Per ampliar la informació sobre el concurs podeu adreçar-vos a
http://www.fotoconcurskassumay.org/ o consultar
www.fundaciokassumay.org, així com al Facebook i al Twitter
@kassumay
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