Bases Concurs de fotografia "Retrata-la"
Organització
Organitzat per la Plataforma per un Nou Model Energètic València (Px1NME+V) i amb la
col·laboració del Centre de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de
València es convoca a participar en el concurs de fotografia "Retrata-la" a qualsevol persona
interessada.

Interpretació de les bases
Els que decideixin la seva participació i s'inscriguin en el Concurs de Fotografia "Retrata-la"
accepten les presents bases, així com a la interpretació que de les mateixes facin els
organitzadors.

Inscripció i lliurament de les obres
El concurs es durà a terme entre els mesos de setembre i octubre, sent la data límit per al
lliurament de documents el dia 13-10-2015 a les 23: 59h. La inscripció és gratuïta i es realitzarà
a la vegada que s'envia la fotografia al següent correu:
retratala@gmail.com
Per inscriure-s'hi cal omplir la fitxa que es presenta junt a aquestes bases i adjuntar-la en el
mateix correu amb la imatge. Podran inscriure’s persones que no pertanyin a la UPV.
Aquestes dades no seran utilitzades per a cap altra finalitat que no estigui relacionat amb el
Concurs de Fotografia "Retrata-la". El nombre de places és il·limitat.

Temàtica del concurs
Les fotografies presentades s'han d'adequar a la temàtica de pobresa energètica. A la web de la
Plataforma per un Nou Model Energètic (www.nuevomodeloenergetico.org ) es pot trobar
informació sobre els temes requerits i aquí us deixem més material d'interès:
http://www.ecoserveis.net/es/pobresa-energetica/
http://www.ecoserveis.net/es/soberania-energetica-derecho-a-la-energia-y-energiasrenovables/
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/cambio-climatico-y-sectorenergetico/pobreza-energetica.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_energ%C3%A9tica

Format
Cada participant només pot presentar una fotografia. La fotografia presentada ha de ser original,
inèdita (no publicada en cap suport, inclòs digital) i no estar pendent de votació o haver estat
premiada en un altre concurs. De donar-se aquest cas, l'autor seria desqualificat. La fotografia
se li donarà un títol i podrà incloure un breu comentari o reflexió de l'autor/a, ha de tenir format
JPG. Es recomana que el fitxer no superi els 5 MB. La fotografia pot ser editada digitalment.

Jurat
El jurat constarà de tres parts, totes elles amb el mateix pes sobre la resolució final:
-

Votació popular: les fotografies es publicaran al Facebook i guanyarà aquesta part la
fotografia que més "M'agrada" tingui. ( https://goo.gl/qRQYgN )
Votació per part dels membres de la Px1NME+V: es valorarà la fotografia que millor se
cenyeixi al tema proposat.
Votació per part de personal qualificat en fotografia: el col·lectiu de fotografia KOMA
valorarà la imatge amb més originalitat i estètica. (https://goo.gl/M8uZ1O )

Premis
El guanyador del concurs tindrà la possibilitat de triar entre els tres premis proposats. En segon
lloc, triarà premi el que hagi quedat en segona posició i, finalment, el que ha quedat tercer.
-

Premi A: Carregador solar
Premi B: Mesurador d'eficiència energètica
Premi C: Kit estalvi energètic

Premiats
Als participants premiats se'ls notificarà el dia 19-10-2015 a través de l'email o via WhatsApp.
Les persones, les fotografies de les quals hagin estat destacades entre les 3 millors, hauran de
recollir el seu premi el dia 21 d’octubre al finalitzar la presentació del llibre “Alta tensión” de J.V.
Barcia Magaz i Cote Romero a València en la UPV o proximitats. L’acte serà comunicat i es farà
públic.

Exposició
Totes les fotografies s'exposaran a Facebook per la seva votació. A més, tot el material presentat
al concurs podrà ser exposat en altres activitats relacionades amb el tema de la pobresa
energètica.

Llicències de les obres
Els participants del Concurs Fotogràfic consenten expressament que les fotografies presentades
al Concurs puguin ser utilitzades pels organitzadors, patrocinadors o col·laboradors a efectes
culturals i socials sense que això suposi pagament o contraprestació als autors. Al seu torn, els
organitzadors, patrocinadors o col·laboradors no tenen en dret de comercialització de la imatge
sense el permís de l'autor.

