
I Concurs fotogràfic amb mòbil “Captura Els Tresors de La Costera” 
 

 

 

BASES REGULADORES DEL CERTAMEN 

 

L'objectiu principal d'aquest certamen és promoure la participació de visitants i residents per a promocionar i realçar els llocs més icònics i 

característics dels 18 pobles que componen la comarca de La Costera: Moixent, la Font de la Figuera, l'Alcúdia de Crespins, Canals, 

Barxeta, la Llosa de Ranes, Montesa, la Granja de la Costera, Novetlè, Cerdà, Rotglà i Corberà, Torrella, el Genovés, Vallada, Llanera de 

Ranes, Vallés, Llocnou d'en Fenollet i Xàtiva. 

 

 

1.- Participants 

 

Podran concórrer a aquest certamen fotogràfic totes les persones que ho desitgen, siguen professionals o aficionats, sempre que els seus 

treballs s'ajusten a les bases d'aquest. 

 

 

2.- Temàtica 

 

Tema turístic. Imatges enteses lliurement pel seu autor i que tinguen com a referència qualsevol aspecte de La Costera, ja siga paisatge, 

naturalesa, cultura, art…  

 

 

3.- Característiques de les fotografies 

 

- Les imatges hauran de ser necessàriament originals, inèdites i que no hagen sigut presentades anteriorment en cap concurs 

- Les imatges podran ser en color o blanc i negre  

- Les imatges no poden haver sigut manipulades digitalment en cap cas 

- Cada participant podrà presentar un màxim de dos fotografíes 

- Les fotografies hauran de ser propietat de l'autor que les presente al certamen 

- Les fotografies amb presència de persones hauran de tindre el consentiment per escrit de la persona fotografiada, en cas contrari no 

serà vàlida la foto. 

 

 

4.- Forma de presentació i enviament 

 

Les fotografies s'enviaran per email a concursofotografialacostera@gmail.com  

En l'email han d'anar les següents dades: 

- Títol de l'obra 

- Nom i cognoms de l'autor 

- DNI del participant 

- Número de telèfon de contacte 

- Domicili  

- Correu electrònic del participant 

- El fet de participar en aquest concurs, l'autor de les fotografies autoritza l'exhibició i publicació de les mateixes en l'exposició, 

edició i canals oficials de Turisme La Costera  

 

 

5.- Termini per a enviament de fotografies 

 

Les persones interessades a participar en el concurs hauran d'haver enviat les seues fotografies al correu electrònic 

concursofotografialacostera@gmail.com abans de les 00 hores de l'1 de desembre.  

 

Per al premi especial del públic, totes les fotos rebudes es pujaran el dia 2 de desembre de 2021 a un àlbum en la pàgina de Facebook de 

Turisme La Costera perquè les persones puguen votar a través de “Me Gusta”. La foto amb més “Me Gusta” el 14 de desembre a les 00 

hores resultarà guanyadora del premi especial del públic. 

 

 

6.- Jurat 

 

El jurat serà designat per Turisme La Costera entre persones competents en l'art fotogràfic i/o artístic. El jurat es reserva el dret de la 

interpretació de les bases del concurs i de resolució dels casos no contemplats, d'acord amb el seu millor criteri. 

 

La decisió del jurat es farà pública el 15 de desembre de 2021 i serà inapel·lable 

 

Es donarà publicitat des del veredicto mitjançant comunicació escrita o telefònica als participants premiats. El Jurat es reserva el dret de 

declarar deserts els premis que s'estableixen l'apartat següent si els treballs presentats no reuniren, al seu criteri, els mèrits suficients. 
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7.- Premis 

 

Els premis del jurat seran: 

- Primer Premi: 300 € més experiència turística 

- Segon Premi: 200 € més experiència turística 

- Tercer Premi: 100 € més experiència turística 

- Accesit 50 € més experiència turística 

- Accesit 50 € més experiència turística 

- Accesit 50 € més experiència turística 

- Accesit 50 € més experiència turística 

 

El premi especial del públic: curs de fotografia 

 

Se seleccionaran 25 fotos més, a més de les premiades, per a realitzar una exposició de fotografia del primer Concurs fotogràfic amb mòbil 

de Turisme La Costera. 

 

 

El lliurament de premis es realitzarà en acte públic. Turisme La Costera es reserva el dret de posposar o canviar la fórmula de l'acte de 

lliurament de premis. 

 

Les obres presentades passaran a ser propietat de Turisme La Costera, que es reserva els drets sobre les mateixes i podrà utilitzar-les 

posteriorment amb finalitats culturals, artístics o publicitaris, citant sempre el nom de l'autor, respectant sempre la Llei de Propietat 

Intel·lectual. 

 

Els autors premiats es comprometen a recollir els premis en l'acte d'inauguració de l'exposició que amb motiu del concurs s'organitzarà. En 

el cas excepcional i justificat de l'absència de l'autor, el premiat podrà nomenar una persona en el seu lloc per a recollir el guardó. 

 

8.- Observacions 

 

Totes les fotografies presentades hauran d'estar lliures de drets a tercers. Totes aquelles fotografies que no complisquen algun dels requisits 

establits en les bases quedaran desqualificades. La participació en el concurs implica la total acceptació de les Bases Reguladores d'aquest. 

 


