
CONCURS FOTOGRÀFIC PEPE MAS 2018 
 

1. PARTICIPANTS: Fotògrafs professionals i 

aficionats 

2. TEMÀTICA: El tema d'este Concurs serà les 

Festes de Moros i Cristians i Beneixama en totes 

les seues facetes; Les fotografies hauran d’estar 

realitzades durant tot l’any 2018. 

3. CATEGORIES: 

 A.- Festes de Moros i Cristians.   

 B.- Beneixama en totes les seues facetes.  

4.  MODALITAT: Color, blanc i negre. No seran 

admeses les diapositives. 

5. FORMAT: El tamany de La imatge fotogràfica 

serà lliure, presentant-se muntades sobre cartolina 

rígida de 40x50 cm., podent-se presentar un  

màxim de deu fotografies per categoria, cartolina i 

autor. Totes les fotografies seran originals i 

inèdites. 

 Caldrà aportar també la fotografia em format 

digital (CD o DVD) 

6. PRESENTACIÓ: Les obres seran presentades 

personalment en el Registre General del M.I. 

Ajuntament de Beneixama, o bé per correu 

certificat a l’adreça C/ Cardenal Payá, nº 41, 03460 

Beneixama, des de la publicació d’aquestes bases i 

fins al 29 de DESEMBRE de 2018. 

7. IDENTIFICACIÓ: 

- Al dors de totes i cada una de les fotografies figurarà 

un LEMA, que serà el mateix per a totes les obres 

de l’autor. 

- Així mateix cada foto també al dors tindrà un 

NÚMERO i TÍTOL diferent. 

- En un sobre tancat a banda constarà: 

 * En l’exterior LEMA que identifica la col·lecció. 

 * En l’interior: 

 +  Les dades de l’autor/a 

 + La relació de les obres NUMERADES I 

TITULADES que es corresponga amb el dors de 

les fotografies    

 

+ La categoria a què es presenta:  

A - Moros i Cristians 

   B- Beneixama en totes les seues facetes    
8. EXPOSICIÓ: Amb la totalitat de les obres 

presentades es realitzarà una exposició en la Sala 

d’Exposicions Temporals, durant els caps de 

setmana  previs a la celebració del Mig Any Fester 

2018. 

9. JURAT: El Jurat estarà format per cinc membres, 

a més del Regidor de Festes que serà         

supervisor amb veu però sense vot, actuant de 

Secretari sense veu ni vot el de la Corporació o 

persona en qui delegue. 

10. RESOLUCIÓ: El veredicte del jurat i l’entrega de 

premis tindrà lloc en un acte que es realitzarà 

durant el cap de setmana de la celebració del Mig 

Any Fester i que s’anunciarà amb antelació. 

11. PREMIS: El primer premi de cada categoria 

consistirà en una quantitat en metàl·lic de 300  

Euros i  menció honorífica, i el segon de 150 Euros 

i menció honorífica. Les obres premiades en cada 

una de les categories seran  publicades en la 

Revista de Festes del proper any. 
 

NOTES: 
 La totalitat de les obres presentades a concurs 

quedaran en propietat de l'Ajuntament per a ser 

incorporades a l’Arxiu Històric Municipal. 

 Si el Jurat Qualificador i l'Organització del concurs 

consideraren que no s’han presentat obres amb 

qualitat suficient, els premis podran declarar-se 

deserts.  

 Qualsevol assumpte no reflectit en les presents 

bases serà resolt pel Jurat. 

 La participació en el Concurs suposa la plena 

acceptació de totes les seues bases. 
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