


1

BASES 54è  CONCURS CONTINUAT DE FOTOGRAFIA 2022 – 2023

PARTICIPANTS
Tots els aficionats a la fotografia sense restricció geogràfica.

INSCRIPCIÓ
Socis: 12 €
No Socis: 18 €
CAL FER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓ EL DIA DEL PRIMER  LLIURAMENT, O BÉ PER
TRANSFERÈNCIA AL COMPTE ES23 0081 0036 4600 0213 1321, QUE ES
COMUNICARÀ AL  CORREU ELECTRÒNIC, fotocinematarouec@gmail.com
Tots els participants ompliran una fitxa per la protecció de dades quan participin al
concurs Continuat.

MODALITATS  I PRESENTACIÓ
Blanc i negre (monocrom): Tema lliure
Color: Tema lliure
Dia Digital : Tema lliure (Fitxer digital projectat)
Temàtic: Tema obligat (Fitxer digital projectat)
Instagram: Fotografia penjada a Instagram. Tema lliure

PRESENTACIÓ:
- Una sola foto per lliurament, tant En Blanc i Negre, Color, Dia Digital, Temàtic i

Instagram,  s’admetrà qualsevol tècnica.
- Un mateix concursant podrà participar a totes les modalitats.

Instagram: La presentació en aquest apartat implica que el concursant tingui un
compte públic – perfil obert- a Instagram i que respecti les bases d’aquest concurs i les
condicions d'aquesta xarxa http://instagram.com/legal/terms/.

IDENTIFICACIÓ
A les fotografies  (Nom Cognom, modalitat i nº de lliurament)

Exemples:
Nom Cognom_blancinegre_1rlliurament
Nom Cognom_color_1rlliurament
Nom Cognom_diadigital_1rlliurament
Nom Cognom_temàtic_1rlliurament
Instagram, segons queda especificat a les Bases d’INSTRAGRAM.

LLIURAMENTS DELS FITXERS DIGITALS DE LES FOTORAFIES PRESENTADES DE TOTES
LES MODALITATS
Cal enviar els fitxers digitals al correu fotocinematarouec@gmail.com de les fotos
presentades. Mides del fitxer a lliurar 72 pp de resolució i 1600 píxels el cantó més llarg.
Data màxima per lliurar la foto mínim 48 hores abans de la data del veredicte
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TEMÀTIC
Temes
Primer: METEOROLOGIA: LLAMPS, TEMPESTES, PLUJA, BOIRA, NO SORTIDES I POSTES
DE SOL

Segon: PUNT DE FUGA: Un punt a la línia de l'horitzó on convergeixen les línies paral· leles per
donar la sensació de profunditat.

Tercer: PORTES I FINESTRES.

Quart: EDIFICI ABANDONAT

Cinquè: " LA MEVA VIDA ÉS MÉS FÀCIL"

Sisè: LA MERDA DELS PLÀSTICS

Setè:  EMOCIONS: FELICITAT O TRISTESA

-Cal participar en tots els lliuraments per a poder optar al premi. No es podran
presentar fotografies fora del termini establert.

VEREDICTE
El veredicte serà públic i anirà a càrrec de tres membres convidats per Foto-Cine
Mataró i de reconeguda trajectòria en el món de la fotografia i l’art. El jurat puntuarà i
farà una crítica de les obres presentades.

HORA
A les 9 del vespre i el divendres, segons el calendari. Es servirà un pica pica durant el

veredicte.

CALENDARI

Blanc i Negre, Color, DiaDigital, Temàtic i Instagram

Primer 28 d’octubre 2022

Segon 25 novembre  2022

Tercer 27  de gener  2023

Quart 24  de febrer  2023

Cinquè 24 de març  2023

Sisè 21 d’abril  2023

Setè 26 de maig  2023
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PREMIS

● Continuat Lliure:
Hi haurà tres guanyadors per cada modalitat. (Blanc i Negre, DiaDigital i Color)
En cas que es produeixi empat en la puntuació final es considerarà exaequo.

● Continuat TEMÀTIC. El mateix tractament per els participants al lliure.
● INSTAGRAM: Veure detall dels premis a les bases,  al Facebook o a la WEB

PREMIS ESPECIALS

● VICENÇ ARÍS
Hi haurà un sol guanyador per les modalitats: blanc i negre, color i diadigital, que al
llarg de tot el continuat, hagi obtingut la major puntuació.
Donat el cas d’empat, es decidirà la millor fotografia, el dia del sopar per votació
popular.
Entren en aquesta categoria les fotografies de:

- PAISATGE NO URBÀ
- MARINA
- ACTIVITATS A LA MUNTANYA  I  ELS SEUS ESPORTS.

Queden exclosos els participants de la modalitat Instagram.

● MILLOR FOTO DE L’ ANY

A la fotografia de les modalitats, Blanc i Negre, Color i DiaDigital, que al llarg de tot el
Continuat, hagi obtingut la major puntuació.

● PREMI JOAN ANTONI BALLBÉ AL CONCURSANT JUVENIL, que obtinguin millor
puntuació en cada modalitat, sempre que hagi participat en tots els lliuraments
i no hagi obtingut cap més premi. El participant juvenil ha de ser menor de 18
anys abans de l’inici del concurs (21 d'octubre de 2022)

Queden exclosos els participants de la modalitat Instagram.

PUNTUACIÓ i EXPOSICIÓ MENSUAL
Les puntuacions de cada lliurament, es penjaran mensualment al tauler de Foto-Cine
instal·lat a l’entrada, a la web i al facebook.  Les fotografies en blanc i negre i en color,
una vegada puntuades, seran exposades, seguint l’ordre dels punts que hagin obtingut.
Hi romandran fins que siguin substituïdes per les del següent lliurament.
Les Diadigital es podran veure a la pàgina web i al Facebook, les Instagram es podran
veure a  Instagram a la pagina web i al Facebook.

RETORN DE LES FOTOS
Les fotografies en blanc i negre i en color es retornen als seus autors el dia del següent
lliurament.
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NOTA
Tot el no previst en aquestes BASES, serà resolt per Foto-Cine Mataró de la U.E.C., qui
declina tota responsabilitat en el cas de pèrdua o deteriorament d'alguna obra.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els autors que presentin les fotos en aquest concurs, es reconeixen autors de les
mateixes i manifesten que no té lloc cap reclamació de tercers sobre elles.

EXPOSICIÓ 54è CONTINUAT

La inauguració es farà al Local Social el dia 15  de setembre de 2023.

Data límit del lliurament d’obres: 12  de setembre de 2023 a les 8 del vespre.

Els 3 primers premiats en totes les modalitats (color, blanc i negre, diadigital i
temàtic) podran  presentar 3 fotos positivades i exposar-les a la seu social.

El guanyador d’Instagram de cada lliurament podrà presentar també 1 fotografia.
Les fotografies s’hauran de fer arribar abans del 12 de setembre a l’entitat.

SOPAR DE COMIAT I REPARTIMENT DE PREMIS

LLOC PER DETERMINAR

Dissabte 17 de juny de 2023  a les 9 del vespre.
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BASES  54è CONCURS CONTINUAT DE FOTOGRAFIA  2022 – 2023
MODALITAT INSTAGRAM

PARTICIPANTS
Tots els aficionats a la fotografia sense restricció geogràfica a través de la xarxa social mòbil
Instagram,  en la qual podran participar totes les persones físiques que compleixin les
condicions establertes en aquestes bases.

TEMES
Lliures.

INSCRIPCIÓ
Gratuïta
Cal ser seguidor de: @fotocinematarouec i tenir el perfil obert.

PRESENTACIÓ

UNA SOLA FOTO PER LLIURAMENT I PERFIL
Les fotografies es pujaran  a Instagram.
NOTA: La presentació en aquest apartat implica que el concursant tingui un compte a
Instagram i que respecti les bases editades per aquest concurs i les condicions d'aquesta
xarxa.
http://instagram.com/legal/terms/

IDENTIFICACIÓ
Per participar en el concurs,  els usuaris hauran d’etiquetar  una sola fotografia amb el
“hashtag”  que correspongui a cada lliurament i,  sempre fent  esment  al primer comentari o
títol  a: @fotocinematarouec.
ES IMPRESCINDIBLE QUE EL PERFIL DEL PARTICIPANT SIGUI PUBLIC

CALENDARI PER ETIQUETAR  LES FOTOGRAFIES

1r.  Lliurament: 17 al 25 d’octubre de 2022 #lacuinadegaudir_01fotocontinuat2223

2n   Lliurament: 11 al 21 de novembre de 2022 #tubauxarcuters_02fotocontinuat2223

3r  Lliurament: 17 al 23 de gener de 2023 #revelatfestival_03fotocontinuat2223

4t  Lliurament: 12 al 20 de febrer de 2023 #instants_04fotocontinuat2223

5è.  Lliurament: 10 al 20 de març de 2023 #autoland-Boschpremia_05fotocontinuat2223

6è  Lliurament: 7 al 17  d’abril de 2023 #tubauxarcuters_06fotocontinuat2223

7è  Lliurament: 12 al 22 de maig de 2023 #revelatfestival_03fotocontinuat2223

No s’acceptaran fotografies etiquetades fora de les dates establertes al calendari.

VEREDICTES
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UN JURAT Convidat per  foto-Cine Mataró puntuarà les fotos presentades i escollirà la guanyadora del
mes.

IDENTIFICACIÓ FOTOS GUANYADORA
L’autor de la foto guanyadora enviarà un correu electrònic a fotocinematarouec@gmail.com,
amb les dades: Nom, telèfon,  adreça i correu electrònic  i si és soci d’alguna entitat
fotogràfica o federació.

VEREDICTES

Primer 28 d’octubre 2022

Segon 25 novembre  2022

Tercer 27  de gener 2023

Quart 24  de febrer  2023

Cinquè 24 de març  2023

Sisè 21 d’abril  2023

Setè 26 de maig  2023

PREMIS
1  per cada lliurament.
NOTA 1: Caldrà recollir el premi personalment o per un representant, el dia del sopar de comiat
NOTA 2: Els premis no recollits el dia del sopar de comiat, es podran enviar si s’escau per missatger amb
cost a càrrec del premiat, o bé recollir-lo al local social el dia convingut.
NOTA 2:  Cap  premi no es pot canviar per al seu valor econòmic.

Premi  1r. lliurament: Un Vermut de la casa per a dues persones. Cortesia de la Cuina de Gaudir de
Mataró
Premi  2n. lliurament: Safata convinada de pernil ibèric i tres formatges per a 2 persones. Cortesia
de Tubau Xarcuters, Xarcuteria de Mataró.
Premi  3r.  lliurament: FULL PASS per a 2 persones per a REVELA-T XI EDICIÓ 2023, CONTEMPORARY
ANALOG PHOTOGRAPHY FESTIVAL. Cortesia de REVELA-T Vilassar de Dalt.
Premi 4t. lliurament:  Impressió fotografia foam 1 m2 . Cortesia d’ Instants Impressió i retolació,
Argentona.
Premi  5è. lliurament:  1 Revisió per al cotxe: Canvi d’oli + filtre + reposició de nivells + test de
seguretat dels 10 punts més crítics del vehicle. Cortesia de Bosch Car Service AUTOLAND Premia,
taller de reparació d’automòbils.
Premi  6è. lliurament: 1 pack espatlla de enceball  (10 sobres de 100 gm). Cortesia de Tubau
Xarcuters, Xarcuteria de Mataró.
Premi 7è. lliurament: FULL PASS per a 2 persones per a REVELA-T XI EDICIÓ 2023, CONTEMPORARY
ANALOG PHOTOGRAPHY FESTIVAL. Cortesia de REVELA-T Vilassar de Dalt.
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PUNTUACIÓ DEL LLIURAMENT
La puntuació de la foto guanyadora de  cada lliurament, es penjaran mensualment  amb els vots
aconseguits, al tauler de Foto-Cine instal·lat a l’entrada del local social, al web i al Facebook.

NOTA
Tot el no estigui previst en aquestes BASES, serà resolt per Foto-Cine Mataró de la U.E.C.

CONDICIONS GENERALS
1. Les fotografies que incompleixin les bases establertes, o que encara complint-les puguin vulnerar
drets personals, o puguin resultar ofensives o discriminatòries seran desqualificades.
2. Així mateix, Foto-Cine Mataró es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri
inoportunes sota el seu propi criteri.
3. L'organització, a més, es reserva el dret de denunciar i demanar l'eliminació de la fotografia, si
alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.
4. Els concursants cedeixen els drets d'imatge de les seves fotografies perquè Foto-Cine Mataró
pugui usar-les en qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari.
5. L'acceptació del premi pels guanyadors suposa donar el consentiment a l'organització per utilitzar
amb finalitats culturals o artístiques i sempre fent constar el nom de l’autor.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs d’Instagram, que els
continguts i comentaris publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d'usuaris
d’Instagram i altres xarxes socials.
La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes d’Instagram.

RESPONSABILITATS
1. Foto-Cine Mataró,  es reserva el dret d'anul·lar qualsevol participació o a qualsevol participant, si
es tenen sospites d'una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.
2. Foto-Cine Mataró,  es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs i en
general en la promoció de qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits a les presents
bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del concurs.
3. Foto-Cine Mataró, no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de
correu electrònic i/o pel mal funcionament d’ Instagram o d’ internet.
4. A més Foto-Cine Mataró, exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa
que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin deure's a la utilització indeguda dels
serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels
danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d'un
tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.
5. Igualment, l'organització exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa
que poguessin haver-se de l'ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats
poguessin realitzar respecte del contingut general de la present pàgina, així com de la vulneració dels
drets de propietat intel·lectual que pogués produir-se, per falta de compliment de les exigències
establertes en aquesta web

EXPOSICIÓ 54è CONTINUAT
El primer classificat de cada lliurament, tindrà dret a exposar  1 fotografia de la seva obra.
Les obres caldrà presentar-les positivades i amb format d’exposició,  amb mides de 40x50 cm, sent la
imatge fotogràfica lliure de dimensions.
La inauguració es farà al Local Social el dia 15 de setembre de 2023.
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- Data límit del lliurament d’obres:  12 de setembre de 2023.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els autors que presentin les obres en aquest concurs, es reconeixen autors de les mateixes i manifesten
que no té lloc  cap reclamació de tercers sobre elles.

RECORDEU AQUESTA DATA:

Sopar de comiat i repartiment de premis.

LLOC A DETERMINAR

Dissabte 17 de juny de 2023 a les 9 del vespre.


