III CONCURS DE FOTOGRAFÍA ARQUEOLÒGICA DEL CDLVC DE L'ANY 2019
Objectiu:
L’objectiu del concurs es difondre mitjançant fotografies artístiques l’activitat dels
arqueòlegs i el valuós patrimoni arqueològic del territori Valencià, expressant el valor
del passat en la nostra societat. Però també la fotografia és essencial per a l’arqueologia,
per poder documentar experiències i vestigis, alguns dels quals solament quedaran
preservats en imatges fotogràfiques. El jurat posarà especial atenció en aquelles imatges
que valoritzen el patrimoni arqueològic i que capten i transmeten l’activitat i
experiència de l’arqueologia i dels arqueòlegs, en la seua vesant mes humana i també
més real.
Participació: Les fotografies s’enviaran exclusivament per correu postal, a la adreça del
CDL de Valencia i Castelló: Avgda. Tirso de Molina, 3-baix.-46009 VALÈNCIA amb
una plica amb el nom, cognoms, número de col·legiat i un breu text explicatiu sobre la
imatge (300 caràcters sense espai)
Requisits:
Per poder participar heu de complir les següents condicions: 1) Ser col·legiat del CDL
Valencia i Castelló
2) Las fotografies poden ser en color o blanc i negre
3) Les característiques tècniques de cada fotografia seran les següents: Mínim de 300
ppp. i màxim de 700 ppp. per cada fotografia. Dimensiones: paper fotografia foli A4.
4) Cada participant pot enviar un màxim de 2 fotos en total. Les propostes aniran
numerades i amb la seva corresponent informació de cadascuna per separat (Foto 01,
Word 01).
5) Els concursants garanteixen que les fotografies que envien per a la participació en el
concurs són de la seua autoria o bé que ostenten sobre elles els drets necessaris per
participar en aquest concurs complint les condicions establertes en aquestes bases.
6) Les fotografies presentades no poden haver estat publicades anteriorment en cap
suport professional, inclosos els electrònics, revistes, pòsters, webs, etc. amb l'excepció
de xarxes socials d'ús personal. Si la fotografia forma part d'una sèrie, aquesta norma
afecta totes les imatges que pertanyin a la mateixa sèrie.
7) Estan expressament prohibides les imatges que siguin producte de fotomuntatges. El
jurat descartarà qualsevol fotografia que al seu entendre, hagi estat sotmesa a
manipulacions tals com afegir, suprimir o desplaçar elements visuals de la imatge o que
no corresponguin a una captura directa en un espai i un temps simultanis.
8) El Jurat es reserva el dret d'extractar o reescriure els textos dels autors si són
reproduïts, així com eliminar del concurs i no publicar aquelles fotos que es considerin
de mal gust o ofensives.
9) Qualsevol enviament que no s'ajusti a les presents bases serà descartat
automàticament pel jurat.
10) El Jurat no es compromet a retornar les fotografies als seus autors, per la qual cosa
s'aconsella que es remetin còpies o duplicats.
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11) EL CDL de València i Castelló garanteix el correcte tractament de les dades d'acord
amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
Calendari:
1) El període de participació acaba el 7 de març de 2019 2) La decisió del jurat es farà
pública el 6 de maig del 2019 en la web del CDL i també es comunicarà de forma
personalitzada als participants.
Premis:
1) Un primer premi de 500 euros
2) Un segon premi de 250 euros
3) Un tercer premi de 150 euros
4) Les fotografies premiades junt a altres seleccionades pel jurat seran mostrades en
una exposició temàtica, que podrà ser itinerant.
5) La fotografia guanyadora serà la portada de la publicació de les Actes de les Jornades
d’Arqueologia de la Comunitat Valenciana, i la que ha quedat en segon lloc serà la
contraportada. Una de les tres guanyadores serà seleccionada per al Cartell de les
Jornades d’Arqueologia.
6) Les guanyadores també es publicaran en la revista del CDL i en la web amb un
reportatge sobre els autors.
7) Cap participant podrà ser premiat més d'una vegada.
8) Jurat: 9) El jurat estarà compost per sis membres. La Degana del CDLV i altre
membre de la junta de govern que ella designe. Pel President de la Secció
d’Arqueologia i altre membre de la junta d’arqueologia que ell designe. Un dels
arqueòlegs
col·legiats de més edat i un dels arqueòlegs col·legiats de menys edat. 10) Els membres
del jurat no podran participar i no podran conèixer els noms dels autors de cadascuna de
les fotografies.
11) Acceptació:12) La participació en el concurs suposa l'acceptació de totes i
cadascuna de les bases del concurs i de la decisió inapel·lable del jurat. 13) Qualsevol
enviament o fotografia que no s'ajusti a les presents bases serà descartat automàticament
pel jurat. 14) Els participants d'aquest concurs s'obliguen a complir les condicions
específiques i generals d'aquest, i el seu no acatament suposarà l'expulsió del participant
del concurs i la pèrdua de qualsevol dret sobre ell. 15) En el cas de resultar guanyadors,
amb l'acceptació d'aquestes bases, els participants autoritzen expressament als
organitzadors la captació, reproducció o publicació de les fotografies, podent ser
reproduïdes públicament en qualsevol mitjà, inclòs Internet, xarxes socials o pàgines
web, sense limitació geogràfica, ni contraprestació econòmica durant un període de 10
anys. Així mateix, les fotografies podran ser publicades en xarxes socials com Facebook
i Twitter amb fins de promoció del certamen. 16) Els participants es fa plenament
responsable del contingut de les fotografies amb total indemnitat dels organitzadors del
concurs i els seus patrocinadors. 17) L'organització podrà cancel·lar, en qualsevol
moment el concurs si així ho estima necessari i justificant oportunament les causes. El
jurat podrà declarar desert qualsevol dels tres premis si considera que les fotografies no
tenen la qualitat suficient.
La Junta d’Arqueologia del CDL Valencia i Castelló

