
L’ASSOCIACIÓ FESTERA DE MOROS I CRISTIANS D’ELX CONVOCA EL 

XXXIX CERTAMEN DE FOTOGRAFIA 

 

 

BASES: 

 

1er. Participants 

Tot el públic en general. 

 

2n. Temàtica i premis 

La temàtica compren tots els actes de les Festes de 2022 de Moros i Cristians des de 

L’Avís de Festa fins l’Ofrena a la  nostra Patrona. 

 

1er. Premi: 150 € - 2n. Premi: 100 € - 3er. Premi: 50 € 

El primer premi tindrà com a distinció la impressió, publicació i difusió com portada del 

díptic de les bases de l’any següent. En cas de que no fora idoni "per les seues 

característiques" per a la portada, s’elegiria entre el segon i el tercer premi. 

 

3er. Presentació, requisits i admissió. 

La grandària de les fotografies ha de ser d’un mínim de 15x20 cm. i màxim de 18x25cm. 

(o dimensions equivalents) sobre una cartolina negra 30x40 cm. 

Juntament amb la fotografia impresa, haurà de facilitar la mateixa en arxiu informatitzat 

amb format JPG o PDF. Aquest arxiu es podrà enviar al email de l’Associació: 

info@morosycristianoselche.com o descarregar directament en un ordinador de l’AFMCE. 

 

S’admetran fotografies digitals amb un retoc bàsic (llum, brillo, contrast, etc.). El termini 

d’admissió de les fotografies finalitzarà el 10 de Gener de 2023 en: 

Associació Festera de Moros i Cristians Elx 

C/ Trinquet, s/n – EDIFICI CALAHORRA 

03202 ELX (Alacant) 

Telèfon: 966 489 598 / 627 062 184 

El Jurat es reserva la facultat d’admetre els treballs que no complisquen aquests requisits. 

 

4rt. Obres 

Cada autor podrà presentar un màxim de 10 fotografies. Les fotografies hauran de ser 

inèdites i no haver estat premiades en cap certamen o concurs. Cada autor s’identificarà 

amb un pseudònim, que es farà constar darrere de les fotografies, juntament amb el títol de 

les mateixes. 

S’adjuntarà a les fotografies un sobre tancat amb el pseudònim escrit en l’exterior. El citat 

sobre portarà a l’interior: nom, cognoms, email i telèfon de l’autor, així com, una relació 

nominal dels títols de les fotografies. 

 

5è. Jurat d’admissió 

Estarà format per tres membres de la Junta Directiva de l’AFMCE, els quals comprovaran 

que s’ajusten a aquestes bases els treballs presentats.  

 

info@morosycristianoselche.com%20


 

6è. Jurat qualificador 

Estarà format per persones expertes en fotografia, membres de l’AFMCE i la Regidora de 

Festes, presidit pel President de l’AFMCE. 

El lliurament del jurat serà inapel·lable, reservant-se el dret de deixar desert qualsevol dels 

premis. Aquest Jurat podrà seleccionar entre totes les obres presentades, les que seran 

exposades en la mostra. 

 

7è. Lliurament del jurat 

El lliurament del Jurat Qualificador es farà públic el dijous anterior als actes de Mig Any, 

comunicant-se la data i lloc de l’exposició en la que es procedirà a la inauguració i entrega 

de premis dels guanyadors. 

Un únic premi per participant.  

 

8è. Drets d’autor 

Els participants autors de les fotografies, en el moment de la presentació, cediran a 

l’AFMCE, de forma gratuïta i por temps indefinit, tots els drets d’autor que li són propis i 

reconeguts per la Llei de Propietat Intel·lectual i, particularment, els drets d’explotació de 

la seua obra en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, 

comunicació pública i transformació, autoritzant a l’AFMCE l’explotació en el més ampli 

sentit, sense cap dret de contraprestació. 

 

L’AFMCE no es responsabilitza dels defectes o deterioraments que se li puguen ocasionar 

a les fotografies. 

 

Les fotografies que no hagen resultat premiades, podran ser tornades als seus autors, que 

així ho hagen sol·licitat, una vegada haja conclòs l’exposició. El lloc i data de la devolució 

es comunicarà alhora que s’emeta el lliurament del jurat. 

Les fotografies que no es retiren en les dates indicades quedaran a lliure disposició de 

l’AFMCE. 

Les fotografies premiades no es tornaran, quedant en propietat de l’AFMCE.  

 

9è. Els casos no previstos en aquestes bases seran resolts per la Junta Directiva de 

l’AFMCE. 

 

10è. La participació al certamen suposa la plena acceptació de les bases exposades. 

 

11è. A l’import de cada un dels premis se’ls aplicarà les retencions previstes en la vigent 

legislació tributària espanyola. 


