
   XIX CONCURS FOTOGRÀFIC AMATEUR 
BASES 

 

La MAC, Associació de Comerciants i Professionals de Meliana convoca el         
XVIII Concurs Fotogràfic en què poden participar-hi tots els aficionats a la 
fotografia. Les obres que opten als premis hauran de ser totalment inèdites. 

 

1. S'estableix la següent modalitat: 
- Tema LLIURE 

 
2. Els/les participants podran presentar un nombre il·limitat de fotos a color o blanc i 

negre. Les fotografies s’emmarcaran en una cartolina de 300 grams de 30 x 40 cm i la 
imatge fotogràfica serà de format lliure dintre d’aquest suport. A l‘envers de les obres 
figurarà el títol i nom participant. Es reomplirà la inscripció amb les dades: nom, cognoms, 
adreça, població, telèfon….). Tot es presentarà en un sobre tancat amb el nom. 

3. Les fotografies es presentaran fins el 16 de setembre de 2022.  

4. El lloc d’entrega de les fotos serà a Caixa Popular en l’horari: 

- Matins de 8’30 a 14’30 h.  
 

5. Els premis es valoraran en:  

1  PREMI TEMA LLIURE ................................ 300.00.- Euros  

2  PREMI TEMA LLIURE ................................ 200.00.- Euros  

Els premis són vals per a comprar en els establiments associats de la Mac. 

 

6. En esta edició es comptarà amb: 

1 PREMI VOTACIÓ POPULAR ......................... 100.00.- Euros 

La votació popular es realitzarà pels visitants a l’exposició en Fimel, durant l’horari de fira. 
La persona premiada serà informada telefònicament post Fira. 

7. L’exposició de les obres presentades es farà en FIMEL 2022. (Si les obres 
presentades són moltes es farà una selecció per a l’exposició). 

8. Les fotografies presentades es tornaran als/les participants, en Caixa Popular durant 
la setmana següent a la Fira. 

9. La composició del jurat qualificador es farà saber en el moment oportú. La seua decisió 
serà inapel.lable. El jurat es reserva la facultat d’interpretar les bases del concurs en cas 
de dubte. El jurat es reserva l’opció de preseleccionar les obres presentades. 

10. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases de la present 
convocatòria. 

11. Les obres presentades queden en propietat de la MAC. L’organització i els/les 
patrocinadors/res es reserven el dret a l’ús de les fotografies, que cedisquen els/les 
participants de manera gratuïta, i a la reproducció, distribució i comunicació pública, les 
quals es faran sense intenció de lucre i amb el reconeixement de la CEOE condició de 
propietari/a. 

12. Els/les participants es responsabilitzaran totalment de la inexistència de drets a tercers en 
les obres presentades, ni tindran opció a cap reclamació per drets d’imatge. 


