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CONCURS DE FOTOGRAFIA
PER AL DISSENY

DEL CALENDARI 2023
B A S E S



1) Objecte del concurs: 
Selecció de 12 fotografies per al disseny del calendari municipal 
del 2023.

2) Participants:
Hi pot participar qualsevol persona aficionada a la fotografia. 
La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes 
bases.

3) Temàtiques, categories i premis:
El concurs es divideix en dues temàtiques: 

Vila-rodona: s’escolliran 9 fotografies d’aquesta temàtica per al 
 calendari. La temàtica de Vila-rodona es dividirà en 3 categories, 
 cadascuna amb un 1r, 2n i 3r premi.
• Monuments.
• Paisatge: les fotografies d’aquesta categoria han d’incloure algun 
 element reconeixible del municipi.
• Festes.

Lliure: s’escolliran 3 fotografies d’aquesta temàtica per al calendari. 
La temàtica “lliure” inclou totes les fotografies que no es puguin  
presentar a les tres categories anteriors. Es lliurarà un 1r, 2n i 3r  
premi per a les fotografies seleccionades d’aquesta temàtica.

Les quantitats de cada premi seran les següents:
- 1r premi: 60 €
- 2n premi: 40 €
- 3r premi: 20 €
Els premis seran vals per poder gastar als diferents establiments del 
municipi.

4) Format i característiques tècniques:
Les fotografies han de ser originals i inèdites i no poden haver estat 
premiades en altres concursos. 
Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies, i només podrà 
optar a un sol premi.
Les fotografies s’han d’enviar en format .jpg, han de ser horitzontals, 
amb una mida final de 3600x2400 píxels i 300 dpi de resolució. Les 

fotografies enviades en format vertical quedaran automàticament 
descartades.
El nom de l’arxiu ha de correspondre al títol de la fotografia.

5) Lloc i termini de presentació:
Les fotografies s’enviaran, únicament, en format digital a l’adreça de 
correu: comunicacio@vila-rodona.cat
En l’enviament cal indicar les dades personals següents de 
l’autor/a:

-  Nom i cognoms
-  DNI
-  Adreça postal i telèfon de contacte.
-  Títol de la fotografia.
- Categoria en la qual participa.

Les fotografies es podran presentar fins el dijous 27 d’octubre, 
aquest inclòs. No s’acceptaran les fotografies presentades fora de 
termini.

6) Veredicte:
El veredicte es farà el dia 2 de novembre a les 18:30h a la Biblioteca 
Municipal i estarà obert al públic.
El resultat final es comunicarà a les persones guanyadores i es farà 
públic mitjançant les xarxes socials de l’Ajuntament de Vila-rodona.

7) Jurat: 
El jurat estarà format per tres persones expertes en l’àmbit de la 
fotografia.
El jurat serà l’encarregat de resoldre qualsevol aspecte no previst a 
les bases.

8) Drets:
Els drets d’explotació, reproducció, comunicació i difusió pública 
(inclosa la difusió a Internet), la transformació i la distribució de les 
obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de Vila-
rodona.

9) Lliurament dels premis:
El lliurament de premis es farà el dia 5 de novembre de 2022 en el 
marc del Pregó de la Fira, que tindrà lloc al Saló de Plens a les 12h.

10) Exposició de les fotografies participants i guanyadores:
Les fotografies participants i guanyadores estaran exposades a 
la Biblioteca Municipal en el seu horari d’obertura del 3 al 18 de 
novembre, i durant la Fira en l’horari que apareixerà al programa
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