Veredicte del Jurat
El veredicte del Jurat serà inapel·lable. El premi podrà ser declarat desert.
El lliurament dels premis tindrà lloc el dia 8 de maig a les 10.00 hores Casa de
la Cultura, en el marc de la Fira del Major.

Difusió
Els treballs guanyadors podrà ser difosos en tots aquells actes institucionals,
jornades informatives, etc., en els quals intervinga l'Ajuntament i que considere
que la seua difusió puga resultar d'interés per a fer de Gandia una ciutat més
amigable amb les persones majors.

Exposició
Els treballs guanyadors passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Gandia i
una selecció d'ells serà mostrada a la ciutadania en una exposició durant els
dies 8 a 18 de maig de 2019 a la Casa de la Cultura.

Drets d'autor i de cessió d'imatge
Totes les fotografies hauran de ser originals, no premiades ni publicades en un
altre concurs i estar lliures de drets que puguen tindre tercers.
Els autors de les fotografies hauran d'assegurar-se que les persones
fotografiades cedeixen els seus drets d'imatge.
Els drets d'autor de les fotografies seguiran en propietat de l'autor. L'Ajuntament
de Gandia conservarà en el seu fons fotogràfic les obres premiades i un arxiu
digital d'alta qualitat (tiff o RAW) que hauran d'enviar a l'Ajuntament de Gandia
els guanyadors en el termini de quinze dies després del veredicte del Jurat.
L'Ajuntament de Gandia podrà fer ús de les fotografies premiades sense
limitacions de temps o lloc, en activitats sense finalitat lucrativa i en la difusió
d'activitats organitzades per l'Ajuntament. En cap cas podran ser cedides a
tercers. La utilització de les imatges no implica cap pagament als autors de les obres.

Resolució
La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d'aquestes
bases i les decisions que adopte el Jurat i l'organització.

Fa temps que Gandia està reflexionant sobre l’envelliment dels seus ciutadans i
des de l’any 2018 forma part de la Xarxa de Ciutats Amigables amb la gent gran.
Una ciutat amigable és una ciutat adaptada a les persones majors i a la fí totes
les adaptacions que es fan són per a tots i totes. La ciutat ha d’esser un entorn
comunitari integrador i accesible que optimitze les oportunitats de salut,
participació i seguretat.
Per això, em complau convidar-vos a participar al primer premi de Fotografía
“GANDIA ÉS AMIGA DE LES PERSONES QUE ENVELLEIXEN 2019” , amb
l’objectiu d’aconseguir la sensibilització de la societat cap a l’imatge de
l’envelliment.
Liduvina Gil Climent
Tinenta d’Alcalde

LEMA:

Els majors i la ciutat

L'Ajuntament de Gandia convoca el Premi de Fotografia “GANDIA ÉS AMIGA
DE LES PERSONES QUE ENVELLEIXEN 2019” a la iniciativa que promoga una
imatge de diversitat de la vellesa, real, i no estereotipada, de les persones
majors en els espais públics (carrers, places, etc) i dels racons de la ciutat que
són amigables amb les persones majors.

Temàtica:

Bases:

Seran candidats al Premi totes les fotografies que tinguen com a protagonistes
a persones majors i s'hagen realitzat a la ciutat de Gandia i que es veja el seu
entorn, que fomenten la sensibilització de la societat cap a la imatge de
l'envelliment.

Tècnica:
Tècnica lliure

Format:
Les obres hauran de presentar-se muntades obligatòriament en paspartú blanc
d'un màxim de 2 mm de gruix i amb unes mesures de 40x50 cm. La mesura de
les imatges serà lliure.

Criteris
Per a l'adjudicació del Premi es tindran en compte a més de la qualitat de la
fotografia els següents criteris de valoració associats a la promoció d'una
imatge real i positiva de les persones majors en l'entorn en el qual habiten:
 Autonomia  Dignitat
 Diversitat
 Realitat
 Actualitat
 Igualtat
També es valorarà si la iniciativa:
-Té un missatge positiu i integrador i de sensibilització social.
- L'originalitat en l'enfocament i el caràcter innovador.

Enviament de propostes
El màxim de fotografies a presentar per persona és de 3.
La data límit d'enviament de propostes és el 6 de maig de 2019 a les 12.00
hores.
S'entregaran personalment, per correu certificat o per servei de missatgeria a
ports pagats en la seu de la UPG (Plaça de Loreto, 4, Gandia), de 9.00 a 14.00,
indicant:

.......Premi “Els majors i la ciutat”

Les fotografies no podran estar signades. En la part posterior es detallarà el títol
de l'obra.
Juntament am l’'obra s'entregarà un sobre tancat amb les següents dades:
 Autor/és: Nom, Cognoms, Fotocòpia del DNI o passaport
 Telèfon de contacte  Correu electrònic.

Premis
S'atorgaran dos premis
1 premi, un xec de compra en un comerç especialitzat en fotografia, valorat
en 200 euros
2 premi, un xec de compra en un comerç especialitzat en fotografia, valorat
en 100 euros
Cap concursant podrà rebre més d'un premi.
Jurat:
El jurat estarà compost per un màxim de cinc membres amb reconeguda
trajectòria i experiència en art i envelliment.

