
REQUISITS PER PARTICIPAR A L’EXPOSICIÓ COL·LECTIVA 

SURREAL PHOTO IGUALADA 

1. Finalitat 

L’exposició col·lectiva, Surreal Photo Igualada, pretén oferir un espai de trobada i exposició a la ciutat 

per al jovent interessat en la fotografia. La iniciativa , emmarcada en el projecte Impuls, i en aquest 

sentit és una activitat proposada per una jove i organitzada amb pressupost participatiu jove, comptant 

amb el suport del Departament de Joventut – La Kaserna. 

2. Destinataris 

La participació està oberta a tots els joves de entre 14 i 30 anys de la ciutat d’Igualada, i que compleixin 

els requisits de participació exposats en l’apartat 3. 

3.  Requisits de participació 

-Les fotografies han de ser originals i inèdites, sense haver estat premiades anteriorment en cap altre 

certamen/concurs. 

-Cada autor/a pot presentar un màxim de 4 fotografies en total, de les quals, només se’n podran 

seleccionar 2 per participar en l’exposició col·lectiva. 

-La temàtica de les fotografies ha de ser el surrealisme. 

 - Les fotografies s’hauran de presentar en format digital ( .jpg), amb un tamany aproximat de 3000px i 

no podran superar els 6MB.  

-Es permet lliurement l’ús de programes de retoc fotogràfic. 

4. Presentació de les fotografies i exposició de les fotografies 

- El termini de lliurament de les fotografies és del 10 de juliol al 15 de setembre. 

-Les fotografies s’hauran d’enviar a la següent adreça de correu electrònic  surrealphotoigd@gmail.com 

, indicant en el subjecte “ Surreal Photo Igualada”. 

 -El nom de cada arxiu haurà de presentar-se com es mostra en l’exemple:  “TÍTOLDELAFOTO_DNI” 

-També s’inclourà  la fitxa d’inscripció degudament emplenada que es podrà descarregar de la web del 

projecte  www.igualadajove.cat/surreal  en la que s’hauran d’especificar les dades personals del 

participant ( nom i cognom, data de naixement, DNI, telèfon i e-mail de contacte) així com les dades 

tècniques de la fotografia presentada ( lloc i data, càmera feta servir i tècnica si s’escau).  
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Un cop rebut el correu es confirmarà la seva recepció per part de l’organització mitjançant correu 

electrònic. 

De entre totes les fotografies presentades, es triaran 20 fotografies per exposar del 6 al 29 d’octubre al 

Museu Comarcal de la Pell d’Igualada. Totes les fotografies participants s’exposaran digitalment en el 

blog del projecte www.igualadajove.cat/surreal  a partir del mateix 6 d’octubre. 

 

5. Valoració 

La valoració de les fotografies per a formar part de l’exposició col·lectiva la farà la jove organitzadora del 

projecte amb la col·laboració de l’AFI ( Associació Fotogràfica d’Igualada).  

Les fotografies seleccionades per a formar part de l’exposició col·lectiva s’anunciaran a la pàgina web 

del Departament de Joventut el 21 de setembre a les 12h. També es certificarà als seleccionats i 

seleccionades per correu electrònic. 

6. Drets sobre les fotografies 

Els participants declaren ser els autors de les fotografies essent responsables directes dels danys i 

perjudicis que es puguin derivar per reclamacions de tercers per la vulneració dels seus drets de 

conformitat a l’ establert Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei de Propietat Intel·lectual eximint de tota responsabilitat a l’Ajuntament. També seran 

responsables dels possibles drets d’imatge que es puguin generar per les fotografies. 

Així mateix els participants cedeixen, respecte les obres presentades, a l’Ajuntament d’Igualada, 

l’explotació dels drets de reproducció, distribució i comunicació pública i transformació sense 

compensació econòmica, amb finalitats relacionades amb el projecte Impuls, explicitant sempre el nom 

de l’autor/a, tal i com estableix la normativa de propietat intel·lectual vigent. 

7. Altres consideracions 

- Finalitzada l’exposició, totes les obres quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Igualada que en farà 

l’ús convenient . 

- El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol qüestió 

no prevista serà resolta pel Departament de Joventut de l’Ajuntament d'Igualada, com a entitat 

organitzadora. 
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