Concurs de fotografia “Vicent Ventura”
La Confederació Sindical de CCOO PV, la Federació d’Ensenyament de CCOO PV i l’Escola de Persones
Adultes Vicent Ventura convoquen conjuntament el 1r premi de fotografia Vicent Ventura, amb les bases
següents:

Bases del concurs
1-PARTICIPANTS
Les persones podran participar en dues categories:
I) Alumnat de l’Escola de Persones Adultes.
II) Afiliació de CCOO PV.
Les persones que formen part de l’alumnat de l’Escola de Persones Adultes Vicent Ventura i alhora
estiguen afiliades a CCOO PV només podran participar en una de les modalitats.
Les fotografies han de ser inèdites i no han d’haver estat guardonades en altres concursos, ni
presentades en altres premis pendents d’adjudicació.

2-OBJECTE
L’objectiu de la convocatòria és establir un premi anual de fotografia i s’acorda donar-li el nom de Vicent
Ventura, en record del polític i periodista valencià i en reconeixement de la tasca de l’Escola de Persones
Adultes de CCOO PV.

3-TEMÀTICA
La temàtica d’aquest concurs està vinculada a la temàtica escollida per l’Escola de Persones Adultes
Vicent Ventura.
Atés el format de marató fotogràfica que es vol donar al concurs la temàtica específica d’aquest any,
2019, es farà pública en el web i les xarxes socials de CCOO PV i a l’alumnat de l’Escola el mateix dia 15
d’abril a les 10 hores del matí.

4-TERMINIS
El termini de presentació de les fotografies serà diferent per a cadascuna de les categories:
I) Alumnat de l’Escola de Persones Adultes:
Concentració de tots/es els participants en l’aula 1 de la CFPA Vicent Ventura (dos torns: 10 h/16.30 h):
indicacions i formació de grups.
Marató fotogràfica per grups per la ciutat de València (10.30 h-12.30 h/ 17-19 h).
Descàrrega de fotos en els ordinadors de l’Escola (fins a les 13 h/ fins a les 19.30 h)
II) Afiliació CCOO PV:
A les 10 hores del dia 15 d’abril es publicaran la temàtica i les instruccions de la marató en el bloc de
l’Escola (enredrat2.wordpress.com) i en la secció de la Secretaria de Cultura en el web del sindicat
(www.pv.ccoo.es/cultura).
Les fotos es podran realitzar arreu del País Valencià i enviar al correu de l’Escola de Persones Adultes
Vicent Ventura (epa@forempv.ccoo.es) o de la Secretaria de Cultura CCOO PV (cultura@pv.ccoo.es) fins
a les 24 h del mateix dia 15 d’abril.
Les fotografies s’han de presentar en format amb suficient qualitat d’imatge per ser reproduïdes per a
l’exposició posterior en una mida de 30x40 cm. Poden ser amb color o blanc i negre.
Les persones participants hi faran constar en el correu electrònic l’assumpte “concurs de fotografia
Vicent Ventura” i en el cos del missatge el seu nom i cognoms complets així com el seu número de DNI o
document identificatiu personal que permeta contrastar la seua afiliació a CCOO PV i el títol de les
fotografies, si així ho consideren.
Es poden presentar fins a un màxim de tres fotografies per persona.
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5-PREMIS
S’estableixen els premis següents per a cada categoria:
I) Alumnat de l’Escola d’Adults Vicent Ventura:
1r premi al valor social de la fotografia: 90 per al grup, en un val per a articles de fotografia.
1r premi a la qualitat tècnica: 90 per al grup, en un val per a articles de fotografia.
Obres finalistes: impressió i exposició de les fotografies.
II) Afiliació de CCOO PV:
1r premi al valor social de la fotografia: 60 en un val per a articles de fotografia.
1r premi a la qualitat tècnica: 60 en un val per a articles de fotografia.
Obres finalistes: impressió i exposició de les fotografies.

7-JURAT
El jurat del concurs estarà format per membres vinculats amb la fotografia i professionals d’aquesta
disciplina. L’organització podrà incloure com a jurat, aquelles persones que considere oportunes.

8-VEREDICTE
La decisió del jurat és inapel·lable. L’organització queda facultada per resoldre qualsevol incidència no
prevista en aquestes bases. Els premis poden quedar deserts. No pot recaure més d’un premi de la
mateixa convocatòria, sobre una mateixa persona. El veredicte es farà públic el dia del lliurament dels
premis, que serà el dia 16 de maig de 2019 i es comunicarà amb antelació suficient, a les persones
premiades.
Les persones membres del jurat es reserven el dret d’interpretar aquestes bases i en cas de dubte, se’ls
faculta per decidir sobre qualsevol contingència que no haja estat prevista.

9-DRETS D’AUTOR
Els drets de propietat intel·lectual de les fotografies són exclusivament dels seus autors o autores.
Les persones participants autoritzen a CS CCOO PV i a l’Escola de Persones Adultes Vicent Ventura per
a difondre les fotografies presentades a través d’Internet, mitjans de comunicació o qualsevol altre mitjà
sempre que es faça esment de l’autor o autora.
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació total de les bases.

Qualsevol consulta sobre algun dels temes del concurs, podeu fer-la a:
epa@forempv.ccoo.es
cultura@pv.ccoo.es
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