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Bases:
1. El tema del concurs és "Els Bombers" en qualsevol de les seves facetes.
2. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, aficionat o professional i la
inscripció serà gratuïta.
3. Cada concursant podrà presentar un màxim de tres fotografies.
4. Les fotografies hauran d’ésser inèdites, sense haver estat mai premiades en altres
concursos i han d´estar lliures de drets.
5. La mida de les fotografies estarà compresa entre 20x25 cm. i 30x40 cm.
6. Les fotografies s´hauran de presentar sobre un suport rígid de cartolina fina de
dimensions 40x50 cm.
7. Al darrera de cada fotografia, ben visible, hi figurarà el títol i el pseudònim de l’autor.
8. Les fotografies aniran acompanyades d´un sobre tancat amb el títol de la fotografia i el
pseudònim de l´autor a la part exterior, i amb les dades personals de l´autor a l´interior.
9. Les fotografies s’han d’enviar a l’apartat de correus 1143 25080 Lleida, indicant en el
sobre: V CONCURS FOTOGRÀFIC BOMBERS LLEIDA.
10. El termini de presentació de les fotografies finalitza el 31 de gener del 2010.
11. No seran admeses les fotografies que vagin signades ni les rebudes en mal estat.
12. PREMIS:
- 1er. Valorat en 300€
- 2on. Valorat en 200€
- 3er. Valorat en 100€
- El jurat estarà format per tres membres de l´Agrupació i, sempre que sigui possible, per
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una persona relacionada amb el món de la fotografia. El jurat decidirà sobre qualsevol dubte
que pugui presentar-se, les seves decisions seran inapel•lables i els seus membres no podran
participar en el concurs.
- Es valorarà tan la qualitat tècnica i artística de les fotografies, així com el missatge
proposat, que ajudi a valorar la important tasca dels bombers.
- Els guanyadors entregaran a l´Agrupació l´arxiu digital en format JPEG o TIFF d´alta
resolució. En el cas de fotografies fetes mitjançant càmeres analògiques, s´entregaran els
negatius.
- Els participants responen personalment de la legítima titularitat i originalitat de l'obra així
com de l’autorització de les persones que puguin aparèixer a les mateixes.
- Els participants accepten que les fotografies puguin ser utilitzades per a fins propis de
l´Agrupació i puguin ser exposades i/o publicades a la pàgina web de l´Agrupació o a qualsevol
altra publicació que es faci.
- El resultat del concurs es donarà a conèixer durant les Festes del Patró de 2010.
- Les fotografies finalistes quedaran exposades al vestíbul del Parc de Bombers i/o Edifici
de Regió a partir del 9 de febrer de 2010.
- Les fotografies que no hagin resultat premiades podran ser recollides al parc de bombers
de Lleida o bé, podran ser retornades per correu, en aquest cas caldrà enviar un sobre amb
l´adreça del concursant i degudament franquejat per a la seva tramesa. Les fotografies que no
siguin recollides en el termini de 120 dies a partir de l´endemà de la data d´entrega de premis,
quedaran en propietat de l´Agrupació.
- La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
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