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L’objectiu del concurs és seleccionar entre totes les fotografies presentades la que serà la imatge que s’utilitzarà en el cartell i demés suports
promocionals de la propera Fira d’Art de Salàs de Pallars.

bases
Qui hi pot participar?
Tothom que hi estigui interessat.
Tema:
Lliure.

Jurat:
El jurat estarà format per professionals i representants de
l’Associació.
Calendari del Concurs:

Premis:
1r Premi, 400€ i ser la imatge del cartell.
2n Premi, 200€
3r Premi, 100€

Termini d’admissió: Fins el dissabte dia 15 de juny de 2013.

Obres:
Es presentarà una obra per autor, no publicada ni premiada.
El 1r premi cedirà els drets i la propietat a l’Associació. El 2n i el
3r, els drets seran compartits i la reproducció restarà propietat
de l’associació.

Lliurament de premis: Tindrà lloc el dia de la inauguració de la
Fira d’Art, el dia 15 d’agost.

Format:
Les obres es presentaran muntades en “pas per tout” de
40x50cm.
Mida mínima de la fotografia 20x30 cm.
Identificació:
Darrera de cada obra hi constarà un pseudònim i anirà acompanyada d’un sobre amb el nom de l’autor, adreça i telèfon del
concursant.
Tramesa:
Les obres s’hauran d’enviar lliures de despeses a:
Associació Fira d’Art
C/ Bon Jesús 47
25693 Salàs de Pallars

Veredicte: Es comunicarà als interessats als 10 dies de la data
del termini d’admissió.

Exposició: De les obres presentades se’n farà una selecció que
restarà exposada a la Pinacoteca (C/ Bon Jesús 5, 2n de Salàs)
del 15 al 31 d’agost.
Notes:
1) Les obres no premiades seran retornades per correu a partir
del dia 2 de setembre.
2) Malgrat que es posarà el màxim d’atenció en el tracte de les
obres, l’organització no es fa responsable de qualsevol desperfecte que poguessin sofrir.
3) Els organitzadors queden facultats per resoldre qualsevol cas
no previst en aquestes bases.
4) Telèfon de contacte: Sion- 665990140.

www.firadartsalas.cat

