Bases del ‘XIII Premi de Fotografia Parc Taulí’
La Corporació Sanitària Parc Taulí convoca el ‘XIII Premi de Fotografia Parc Taulí’
que es regirà per les següents bases:
Obert a: tots els professionals en actiu, jubilats, voluntaris, i estudiants del Parc
Taulí.
Data límit d’admissió de les obres: Divendres 8 de novembre de 2019.

1) Condicions de presentació de les obres:
•

Modalitats: Fotografia color i fotografia blanc i negre.

•

Tema: Lliure.

•

Presentació: En format paper i en format digital.
o

o

Format paper: Obres muntades sobre suport de cartolina negra
de 30x40 cm i d’un gruix màxim de 3 mm. Les mides de la imatge
fotogràfica serà igual o inferior a 30x40 cm.
Format digital: En .jpg de 2000 píxels d’amplada en fotografies
horitzontals i de 2000 píxels d’alçada a les verticals i a una
resolució de 250 píxels/polzada.

•

Tècnica: Lliure (no s’admeten fotomuntatges)

•

Número d’obres: Màxim 3 obres per participant.

•

Pliques: Al dors de les fotografies hi constarà el títol de l’obra, el
nom i cognom, l’àmbit de treball, l’extensió telefònica i el telèfon
particular de l’autor.

2) Premis:
•

Premis del jurat
o

1r, 2n i 3r premis del jurat.

o

Nou fotografies finalistes:
fotografies finalistes.

El

jurat

farà

selecció

de

nou

•

Premi del públic:
o

Premi a la fotografia més votada pel públic. Les fotografies
restaran exposades al vestíbul del Taulí a partir del dilluns 18
de novembre, de manera que els professionals puguin fer la
seva valoració i posteriorment dipositar el seu vot a una urna
ad hoc que romandrà al menjador professional des de dilluns
25 de novembre fins al dimecres 16 de desembre. El vot no
serà anònim per tal de donar el màxim rigor a aquesta votació.
Així doncs, a la butlleta hauran de constar el nom, cognom i
número de professional de la persona que emet el vot.

Totes les fotografies premiades seran publicades al “Calendari Institucional
2020”.

3) Lliurament de les obres:
Les fotografies s’hauran de lliurar en format paper i en format digital:
•

En format paper: Per correu intern o bé personalment al Gabinet de
Comunicació (segona planta de l’edifici Santa Fe – ala dreta) en horari
de 9 h a 15 h de dilluns a divendres.

•

En format digital: Per correu electrònic a l’adreça sgarcia@tauli.cat
o personalment en
un dispositiu extern USB al Gabinet de
Comunicació (segona planta de l’edifici Santa Fe – ala dreta) en horari
de 9 h a 15 h de dilluns a divendres.

4) Jurat
Els membres del jurat del Premi de fotografia Parc Taulí son els fotògrafs Juanma
Peláez, Oriol Duran i Gabi Massana.
Aquest jurat queda facultat per resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes
bases, i el seu veredicte serà inapel·lable.

5) Acte de lliurament de premis del ‘XIII Premi de Fotografia Parc Taulí’:
L’acte se celebrarà el divendres 20 de desembre a les 13 h a l’Auditori Taulí.
Posteriorment a l’acte es servirà una copa de cava a l’antesala de l’Auditori
Taulí per fer el Brindis de Nadal del Parc Taulí.

6) Calendari Institucional 2020:
Inclourà la publicació de les tres obres guardonades pel jurat amb el primer, segon
i tercer premi; les nou obres finalistes seleccionades pel jurat, i l’obra
guanyadora del ‘Premi de públic’.

7) Exposició:
Totes les obres presentades seran exposades al vestíbul de l’edifici Taulí del 18
de novembre de 2019 al 13 de gener de 2020.

•

Els participants asseguren ser els propietaris de la imatge presentada.

•

Els participants es responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers en les obres
presentades, així com de tota possible reclamació per drets d’imatge. La Corporació Sanitària
Parc Taulí (CSPT) queda lliure de qualsevol responsabilitat per reclamació de drets d’imatge.

•

Les fotografies han de ser inèdites en aquest premi, i no publicades ni premiades en cap altre
premi.

•

La participació al ‘XIII Premi de Fotografia del Parc Taulí’ comporta la cessió per part de les
guanyadores, els guanyadors i els/les finalistes a favor de la CSPT dels drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació sobre les obres fotogràfiques. La CSPT es reserva
el dret de fer-ne ús, si s’escau, en alguna de les seves publicacions, esmentant-hi sempre el nom
i els cognoms de l’autora o autor. Els participants es comprometen a no reivindicar els drets
d’autor o autora per la reproducció de les seves obres (catàleg, cartell, etc.)

•

Es tindrà la màxima cura de les obres rebudes. No obstant, l’organització no es fa responsable de
les mateixes.

•

Les fotografies no premiades podran ser recollides al Gabinet de Comunicació a partir de la data
en què es faci pública la convocatòria del Premi de l’any següent.

•

El fet de participar suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

