
 

#FotoTeatreClarín
Concurs de fotografia amb mòbil

Bases

1.Introducció
El Teatre de la Banda Primitiva és un dels edificis més emblemàtics de la nostra ciutat. Amb
l’organització del present concurs de fotografia amb mòbil, volem fomentar la consciència de
respecte i admiració pel lloc que ha estat testimoni d’incomptables  vivències artístiques al
llarg de quasi set dècades.
El mòbil, un aparell tan menut i tan present a les nostres vides actuals, es converteix així en
una ferramenta summament potent per a la difusió i protecció el nostre patrimoni. 
Esperem descobrir racons, detalls, històries, emocions i també tota la grandiositat del nostre
Teatre.
Agraïm moltíssim la vostra participació i esperem que ho passeu bé el temps que estigueu
al Teatre de la Banda Primitiva.
Sort i encert en la vostra mirada a través del mòbil!

2.Organització
Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de Llíria amb motiu de l’Exposició: Una
il·lusió col·lectiva. El Teatre de Joaquín Rieta. Patrocinat per l’empresa de telefonia mòbil
Oppo.

3.Participants
Persones que tinguen 16 anys o més el dia de la finalització del termini de participació. 

4.Tema
El Teatre de la Banda Primitiva de Llíria, interior i exterior.
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5.Forma de participació
Per participar en el concurs s’han de complir dues condicions:

1.  Publicar les fotografies a una de les següents xarxes socials:
● Instagram: compartint la foto i posant al peu de foto un títol i les etiquetes

#FotoTeatreClarín   #MésDe200AnysDeLaMillorMúsica #OPPOsmartphone
● Facebook:  compartint  una  entrada  al  mur  amb la  fotografia,  el  títol  i  les

etiquetes  #FotoTeatreClarín    #MésDe200AnysDeLaMillorMúsica
#OPPOsmartphone

● Twitter:  compartint  la  foto  i  incloent  al  text  del  tweet  les  etiquetes
#FotoTeatreClarín  #MésDe200AnysDeLaMillorMúsica #Opposmartphone

Les fotografies hauran d’estar publicades amb accés lliure a la xarxa social triada fins al dia
del lliurament de premis.

2. Enviar un correu electrònic a l’adreça rieta@bandaprimitiva.es indicant
● Nom i cognoms de l’autor.
● Títol de cada fotografia.
● Enllaç a la publicació de les fotografies a la xarxa social triada.

Cada persona pot participar amb un màxim de 3 fotografies, de les quals, obligatòriament, hi
haurà:

● una fotografia de l’interior del Teatre
● una fotografia de l’exterior del Teatre

Per a la 3a fotografia, opcional, es podrà de fotografiar qualsevol zona del Teatre.
 
Totes les fotografies presentades tindran obligatòriament un títol. Les fotos es moderen una
vegada publicades i  si no compleixen amb els requisits exigits,  es rebutgen encara que
hagen  estat  publicades.  Per  comprovar  que  la  foto  s'ha  fet  des  d'un  telèfon  mòbil
s’examinaran les dades EXIF de les fotografies que el jurat designe com a guanyadores
dels premis del concurs.

6. Realització de les fotografies
Per tal de fotografiar l’interior del Teatre es podran aprofitar aquells actes públics que allà
s’organitzen i que permeten la captura de fotografies. Aquestes fotografies es faran sempre
tenint màxim respecte per les normes pròpies de l’acte en concret i evitant causar molèsties
a les persones presents.
D’altra banda, l’organització obrirà el Teatre un dia (a determinar) per a facilitar la presa
d’imatges  als  participants  al  concurs.  La  data  i  hora  de  l’apertura  serà  comunicada
mitjançant la web (rieta.bandaprimitiva.es) amb una antelació mínima d’una setmana. 
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7.Característiques de les obres
Les fotografies han d’estar fetes amb telèfon mòbil. No estan permeses manipulacions que
suposen alteració de la informació visual registrada originàriament pel mòbil, és a dir, afegir,
eliminar, desplaçar o modificar qualsevol element de la imatge. S’accepta convertir de color
en blanc i negre, enquadrar o retallar una part de la imatge o filtrar-les.
Les fotografies han d’haver estat preses durant l’any 2019.

8.Termini 
La publicació de les fotografies a les xarxes i l’enviament del correu de participació s’hauran
de fer entre el 26 de setembre i el 26 de novembre de 2019

9.Premis
● 1r Premi: mòbil Oppo Oppo Reno (valorat en 499€)
● 2n Premi: mòbil Oppo Reno Z (valorat en 359€)
● 3r Premi: mòbil Oppo AX7(valorat en 199€)
● 4t Premi: impressora fotogràfica i flash per a mòbils (valorats en 155 €)
● 5é Premi: impressora fotogràfica i flash per a mòbils (valorats en 125 €)
● 6é Premi: Kit de lents per a mòbil, anell de llum LED amb trípode i bateria

externa mòbil (valorats en 100 €)
● 7é Premi: Kit de lents per a mòbil i anell de llum LED amb trípode (valorats en

70 €)
● 8é Premi: Motxilla Oppo i flash per a mòbils (valorats en 40 €)
● 9é Premi: Motxilla Oppo i flash per a mòbils  (valorats en 40 €)
● 10é Premi: Motxilla Oppo i flash per a mòbils  (valorats en 40 €)

El tribunal es reserva el dret a canviar qualsevol dels premis per altres de la mateixa quantia
econòmica.
Un mateix participant només podrà obtindre un premi.

10. Jurat
El jurat està format per 8 persones vinculades a la Banda Primitiva, entre les quals hi ha
socis,  directius i professionals del món de la fotografia, l’art i els mitjans de comunicació.
També forma part del tribunal, com a representant del sector més jove de la nostra Societat,
la Clarinera Major i Regina de les Muses de la Música 2019.
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11. Veredicte
El jurat es reunirà en els dies següents a la finalització del termini de presentació i atorgarà
els premis a les obres per nombre de vots obtinguts basant-se en criteris artístics i tècnics
En cas d’empat a l’hora de seleccionar el guanyador de qualsevol dels premis, el jurat el
desfarà amb una segona votació exclusiva per a les obres empatades. En cas de persistir
l’empat, el president tindrà vot de qualitat. 
El jurat podrà contactar amb qualsevol participant per tal de requerir la fotografia participant
original  quan la qualitat  de la publicació a la xarxa social  no permeta la seua valoració.
Aquest contacte es realitzarà a través del correu electrònic referit a l’apartat 5 d’aquestes
bases.
Quan  es  presenten  2  o  més  fotografies  amb  idèntic  o  molt  semblant  enquadrament,
il·luminació  i  composició,  el  jurat  tindrà  en  consideració  solament  la  primera  de  les
fotografies  en  presentar-se  al  concurs,  basant-se  en  la  data  d’enviament  del  correu
mencionat a l´apartat 5 d’aquestes bases.
El veredicte i acte de lliurament de premis es farà en un acte públic a la Banda Primitiva en
un dia a determinar que serà publicat amb antelació a la web (rieta.bandaprimitiva.es).
Quan l’autor o autora d’una fotografia guanyadora siga una persona menor d’edat, haurà
d’aportar  un  escrit  del  pare/mare  autoritzant  al/la  menor  a  participar  en  el  concurs  i
acceptant aquestes bases. L’organització facilitarà el formulari d’autorització a les persones
menors d’edat guanyadores.
En cas de no assistència a l’acte de persones guanyadores d’algun dels premis, el jurat
contactarà amb elles mitjançant el correu electrònic emprat per a participar. Si en un termini
màxim  d’una  setmana  des  del  lliurament  de  premis  no  ha  sigut  possible  contactar,
s’entendrà que la persona autora de la fotografia renuncia al premi.
El jurat podrà declarar desert qualsevol premi si ho estima oportú.

Les decisions del jurat són inapel·lables, per la qual cosa no s’acceptaran reclamacions ni
cap recurs contra elles.

12. Exposició de fotografies
Les fotografies guanyadores s’exposaran a l’entrada de l’Escola de Música. El jurat podrà
contactar amb els/les participants per sol·licitar l’arxiu original de la fotografia participant en
cas que la publicada a la xarxa social no presente suficient qualitat.
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13. Aspectes legals
Els/les participants declaren ser autors/es de cada obra presentada al concurs i posseir tots
els drets sobre les obres.

Els convocants d’aquest concurs no es faran responsables de les possibles demandes als
autors, la qual cosa pot ser motiu de desqualificació de la fotografia.

Les  fotografies  premiades  i  finalistes  podran reproduir-se  en  llibres,  catàlegs,  cartells  o
qualsevol  suport  físic  o  digital,  citant  sempre  el  nom  de  l’autor,  que  cedeix
desinteressadament els drets de reproducció a l’organització i al patrocinador del concurs
per aquesta finalitat. Aquesta cessió és de caràcter no exclusiu.

En la resta de fotos, els drets de propietat d’imatge són dels autors i autores de les obres, i
en el supòsit de voler-ne fer utilització per part dels organitzadors i patrocinador del concurs,
s’haurà de comunicar a l’autor.

Protecció de dades: d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell
del 27 d’abril relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació de dades, s’informa els participants d’aquest concurs que les
seues dades seran incloses en un fitxer de titularitat de la Banda Primitiva de Llíria amb la
finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural. Aquest fitxer serà destruït 3 mesos
després de la finalització del concurs. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els
drets d’accés,  rectificació,  cancel·lació i  oposició,  en els termes inclosos en la legislació
vigent, mitjançant una instància presentada en la secretaria de la Banda Primitiva de Llíria.

Per a la resolució de dubtes derivats del present concurs, podeu contactar mitjançant el
correu rieta@bandaprimitiva.es

El fet de participar en el present concurs implica l’acceptació de tots i cadascun dels
apartats d’estes bases. 

Llíria, 26 de setembre de 2019
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