
 I CONCURS DE FOTOGRAFIA "FALLA SALADAR".  
 
  La Falla Saladar vol fomentar la creació artística i cultural de la nostra entitat  i convoca el I 
Concurs de Fotografia amb el lema: 
 

"Racons del Saladar" 
 

BASES 
1. Els objectius del concurs són fomentar la pràctica de la fotografia i, per altre costat, projectar la                  
riquesa paisatgística, arquitectònica, medioambiental, monumental i històrica del barri de la granota. 
2. Les fotografies deuen ser originals i inèdites, i preses en el barri del Saladar (consulteu mapa).                 
No s'admeten fotomuntatges ni diapositives. 
 

 
  
3. S'estableixen dues categories i tres premis per categoria: 
 
Joves (fins 17 anys): premi: mini sessió reportatge(Paula Domínguez fotografia) + ampliació foto              

guanyadora +  20€ (Juanma López Pinturas y aplicaciones S. L.) 
Adults (+de 18 anys): premi: mini sessió reportatge(Paula Domínguez fotografia) + ampliació foto             
guanyadora+ 30€ ( Juanma López Pinturas y aplicaciones S. L.) 
 
4. Es poden fer des de qualsevol dispositiu sempre i quan hi tinga suficient resolució. Les que no                  
hi acomplisquen este requisit  es descartaran automàticament. 
 
5. Cada concursant remetrà, com a màxim, dues fotografies en color o blanc i negre, en paper, amb                  
un tamany màxim de 20x30cm. 
 
6. La/les fotografies s’enviaran, primer, per correu electrònic a la direcció següent:            
prensasaladar@gmail.com amb la intenció d’anar publicant-les en els diferents mitjans de què hi             
disposa la nostra entitat així com els mitjans que cregam oportuns; i segon, la/les fotografies es                
presentaran convenientment muntades sobre una cartolina blanca de 30x40cm i en la part             
inferior es posarà el títol, lema o frase que faça referència al contingut de la mateixa. Els autors de                   
les fotografies cediran els drets d'imatge a la Falla Saladar per a la seua difusió, publicació i ús.  
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Per un altre costat, en un sobre (sobre per foto) en la part exterior, escriuran el lema o títol de cada                      
foto i hi posaran dins un full amb les seues dades personals (nom, cognoms, direcció, fotocòpia                
D.N.I.o del seu representant si no hi tinguera), el seu correu electrònic i el tancaran.  
 
 7. La/les entregaran, personalment, a les tendes 
              DUPLICA SEUR en C/ Pedreguer,15  o  
              MIRA I SOMRIU  en Avda. Gandia,13. 
 
8. El termini per a la presentació de fotografies serà des de la publicació de les bases fins el dia 13                     
de maig a les 20h. 
 
 9. El jurat estarà compost per fotògrafs professionals de Dénia i vinculats a la  
     Falla Saladar. La seua decisió serà inapel·lable.  
 
10. Amb totes les “fotos” es farà una exposició fotogràfica en el casal “Tia Vicenta” de la Falla                   

Saladar en el carrer Calp,14, on es podran admirar totes, els dies 17,18 i 19 de maig a partir de les                     
20h. 
 
11. L’entrega de premis es realitzarà en un acte que la Falla Saladar organitzarà en el mes de juny                    

i la data exacta del qual encara està per determinar. 
 
12. Les fotografies no premiades s’arreplegaran en el mateix punt d’entrega a partir del 3 de juny.                 
Finalitzat el termini, les obres no retirades passen a ser propietat de la Falla Saladar. 
 
13. L’organització no es fa càrrec de cap cost, ni tampoc es farà responsable dels danys o                 
pèrdues que puguen sofrir les fotografies. 
 
14. La participació en el concurs implica l'acceptació d'estes bases 


