2n CONCURS FOTOGRÀFIC COAC-OSONA
BASES:
1.- FINALITAT
Fomentar la visió de l’arquitectura, a través de la càmera. Impulsar el reconeixement de
l'arquitectura dins l'entorn proper dels nostres pobles i ciutats.
2.- PARTICIPANTS
Podrà participar qualsevol persona major d’edat, essent la inscripció gratuïta.
3.- TEMES
" L’entorn a través de l’arquitectura. L’arquitectura com a filtre”.
4.- OBRES
Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres per premi, i caldrà especificar a
quin premi opta cada fotografia.
Les obres presentades no poden haver estat premiades en altres concursos o premis ni
publicades.
5.- TÈCNICA
Lliure . En blanc i negre o color.
6.- FORMAT
Les imatges s’han de presentar obligatòriament en ambdós formats:
· En paper fotogràfic. Un únic tamany de presentació, de 40 cms x 30 cms, en total; i en
format vertical. Dins d'aquest tamany total, hi ha d'haver la fotografia ( de proporcions i
mesures vàries ) amb una base o paspartú que conformi la totalitat dels 40x 30 cms.
També s'admet que la fotografia ocupi els 40x30 cms.
· En digital, concretament en format JPG amb una resolució màxima de 300 ppi.
7.- IDENTIFICACIÓ
Al dors de la cartolina de cada fotografia s’haurà de fer constar el nom, adreça i telèfon de
l’autor/a, una adreça de correu electrònic, el títol de l’obra, i la localització de la fotografia.
En la fotografia enviada en format digital, també es necessari que hi consti el nom, l’adreça i
el telèfon de l’autor/a, el títol de l’obra la localització detallada de la fotografia
(especialment si s’opta al Premi Ciutat de Vic).
8.- TRAMESA
Totes les fotografies s’han de presentar en format paper i format digital. Les fotografies en
format paper s’han de presentar a la Delegació d’Osona del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC-Osona), Pl. Bisbe Oliba, 2 , de Vic. L’horari de l’COAC-Osona és de dilluns
divendres de 09.00 a 14.00h. Les fotografies en format digital s’han de presentar en un CD o
per correu-e a vicsecretaria@coac.cat . Admissió d’obres: fins al 8 de setembre.
9.- VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
El dia 15 de setembre de 2017 a les 19h a la sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (Pl. Bisbe Oliba, 2 – Vic). La decisió del Jurat es considerarà inapel·lable.

10.- EXPOSICIÓ
Tots els treballs admesos a Concurs podran ser seleccionats total o parcialment, per a
conformar una Exposició Pública.
Es farà una exposició de totes les fotografies presentades al concurs, a la sala
d’exposicions del COAC-Osona del 15 al 30 de setembre de 2017.
11.- DEVOLUCIÓ DE LES OBRES
Les obres que no hagin estat premiades es retornaran als seus propietaris, un cop hagi
finalitzat l’exposició, del 2 al 30 d’octubre, dins l’horari del COAC-Osona, Si passat aquest
termini no s’han recollit es destruiran.
12.- ALTRES CONDICIONS
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
El COAC-Osona atendrà les reclamacions i/o suggeriments, així com qualsevol imprevist no
recollit en aquestes bases i decidirà sobre la qüestió.
El COAC-Osona podrà publicar totes les fotografies presentades en qualsevol format, sense
finalitat comercial, fent-hi constar sempre el nom de l’autor/a.
13.- DRETS D’AUTOR
Les obres fotogràfiques realitzades i presentades són propietat dels seus autors.
En participar en el II Concurs Fotogràfic COAC-Osona, l’autor autoritza al COAC a reproduir,
publicar i comunicar al públic i, per qualsevol mètode, les fotografies seleccionades per a la
realització de l’exposició. Per a qualsevol altre possible ús comercial que es pogués donar,
el COAC contactaria amb l’autor de l’obra fotogràfica per acordar les condicions de l’ús.
14.- PREMIS
1r.premi Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: 300€
2n.premi Col·legi d'Arquitectes de Catalunya : 100€
Premi especial Ciutat de Vic. (*) : 300€
* per optar a aquest premi cal obligatòriament que la fotografia sigui realitzada a la ciutat de Vic
15.- ADMISSIÓ
En els treballs enviats per correu certificat o missatgeria haurà de constar-hi la data
d’enviament a la d’admissió. En aquest cas el concursant haurà de justificar la data i hora
fixades com a límit en la presentació d’ofertes i anunciar-ho al COAC-Osona
(vicsecretaria@coac.net) durant el mateix dia, acompanyant del justificant d’enviament.
Sense la concurrència d’aquests requisits la proposició no serà admesa si és rebuda amb
posterioritat a la finalització del termini assenyalat. En cas que després de 5 dies naturals
de la finalització del termini de presentació no hagi arribat la proposició enviada per correu
o missatgeria, aquesta no serà admesa en cap cas.
Fins el 8 de setembre de 2017, a la 14h
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Delegació d’Osona
Pl. Bisbe Oliba, 2
08500 - Vic
16.- JURAT
Estarà format per:
- Susagna Roura, regidora de cultura de l’Ajuntament de Vic
- Eduard Selva, arquitecte i fotògraf
- Xevi Vilaregut, fotògraf

El seu veredicte serà inapel·lable. El jurat exercirà el dret d’admissió de fotografies.
En cas d’excés de participació es contempla la possibilitat de selecció prèvia de les
fotografies.
17.- PROPIETAT
Els autors conservaran la propietat intel·lectual dels treballs presentats. Els concursants
cediran al COAC i a tercers autoritzats pel COAC els drets d’explotació que corresponguin a
fi de la publicitat del Premi i els seus resultats, com ara la ubicació i/o exposició de les
propostes presentades.
Els participants pel simple fet de presentar-se declaren l’acceptació de les presents bases,
així com de les decisions finals del jurat. La participació en el concurs implica també la
cessió de les dades personals dels concursants per a l’emissió d’informació i publicitat.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les
dades dels inscrits formaran part d’un fitxer automatitzat propietat de Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya amb la finalitat de promoció i difusió de les nostres activitats i
serveis. Així mateix s’informa sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, per la qual cosa caldrà dirigir l’esmentada petició en els temes i
condicions que estableix la llei a: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova 5 , 08002
Barcelona
18.- ALTRES


Els participants assumeixen la responsabilitat de l’autoria de la/les fotografia/es
presentades al concurs, i es fan responsables d’obtenir les autoritzacions que
correspongui.



Els participants es responsabilitzen totalment que no hi hagi drets de tercers en les
obres presentades, i que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També
es responsabilitzen de les reclamacions que pugin presentar les entitats de drets de
propietat intel·lectual (SGAE, VEGAP, etc.), a les quals els participants poden estar
adscrits.



El COAC-Osona tindrà cura de la conservació del material rebut. No obstant això, no
es fa responsable dels danys fortuïts que puguin produir-s’hi.



EL COAC-Osona, amb la col·laboració dels membres del jurat, resoldrà totes les
qüestions, de forma inapel·lable, que no surtin reflectides a les bases.



La participació en el concurs pressuposa l’acceptació de les bases indicades.



Les obres no premiades es podran recollir, a la seu de la Delegació , un cop acabada
la promoció i l’exposició de fotografies. Les obres no recollides abans del dia 30
d’octubre, s’entendrà que l’autor renuncia a les fotografies presentades i podran
destruir-se o arxivar-se sense que es pugui fer cap tipus de reclamació.

AUTORITZACIÓ A LA PUBLICACIÓ D’IMATGES I EXPOSICIÓ
El/La Sr./a....................................., amb D.N.I. núm.................... i domicili a...........................
Per tal d’ajudar al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a donar compliment a la normativa
sobre els drets d’autor faig constar que:
1. Que pel present document autoritzo al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a
reproduir les fotografies presentades al CONCURS FOTOGRÀFIC COAC-OSONA que
tot seguit s’hi indiquen, per a la seva difusió a través del portal d’Internet que el
COAC decideixi portar a terme, per sí mateix o a través de tercers, des de les
diferents seus territorials de l’entitat, així com a través de les publicacions que el
COAC per sí mateix o a través de tercers autoritzats pel COAC, decideixi editar i
divulgar, mitjançant qualsevol medi de comunicació escrit, digital, televisiu o
radiofònic. La cessió de les fotografies es realitza amb caràcter voluntari i gratuït.
Nom autor

Nom imatge

2. El nom que haurà d’aparèixer en els crèdits fotogràfics d’autoria de les imatges és:
.................................................................................................
3. Que ha obtingut l’autorització escrita del promotor/propietari/usuari/ocupant per
tal de publicar gratuïtament les imatges esmentades al portal, xarxes socials o d’altres i
de les publicacions i de l’exposició que es duguin a terme.
Signat,

L’autor..................................
Data
ADVERTIMENT LEGAL
Informació sobre el compliment de la Llei de Protecció de Dades
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves
dades formen part d’un fitxer automatitzat propietat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Així mateix li
informem sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per a la qual
cosa haurà de dirigir l’esmentada petició en els termes i condicions que estableix la llei a: Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, Plaça Nova, 5, 08002 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic coac@coac.net

