Concurs de fotografia “Aprenent en la ciutat”
Culturama SL convoca el present concurs fotogràfic en el marc del
programa europeu Grundtvig que coordina “The city is my learning space”

Objecte del concurs
El present concurs pretén donar a conèixer i ressaltar el paper que els espais
urbans exerceixen en l'educació no formal de la ciutadania al llarg de la vida. Per
aquest motiu, la proposta presentada podrà girar al voltant de camps més
tradicionals com la història, la religió, la ciència i la natura, però també temes
transversals com la igualtat, el medi ambient, la salut i el civisme. D'aquesta
manera, es valoraran especialment aquells treballs que, juntament amb la seua
qualitat plàstica i creativa, mostren activitats formatives realitzades en la ciutat en
contextos no formals.

Participants
Podran presentar-se al concurs persones físiques i jurídiques amb residència o seu
a la Comunitat Valenciana. En el cas de les persones físiques serà necessari ser
major de 16 anys.

Especificacions
Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies (individuals o como a
sèrie), originals i no premiades en altres concursos.
Les fotografies seran en format digital JPEG, amb un mínim de 2.500x1.950 píxels.
S'admetran fotos en color i blanc i negre.

Presentació
La presentació es realitzarà mitjançant el correu electrònic info@culturama.es
amb l'assumpte “concurs fotografia APRENENT EN LA CIUTAT”
En el correu s'indicarà:
 Títol de la fotografia

 Text explicatiu destacant la connexió amb la temàtica del concurs (entre 120 i
150 paraules)
 Dades personals:
Persones físiques: Nom autor/autora, DNI/NIE, data i lloc de naixement,
telèfon, adreça postal i correu electrònic
Persones jurídiques: Nom de l'entitat, Nº registre /CIF, nom persona de
contacte, telèfon, adreça postal i correu electrònic

Termini de recepció de fotografies: Del 6 al 31 d'Octubre de 2014

Premi
El premi consistirà en una tablet Unusual 9X, de 9 polzades i 8GB de capacitat de
disc dur.
El premi podrà ser declarat desert pel jurat. La publicació del guanyador es
realizarà mitjançant la pàgina web de Culturama www.culturama.es el dia 4 de
Novembre de 2014. Tots els candidats seran informats per correu electrònic.

Jurat
El jurat estarà integrat per tres persones de Culturama implicades en el programa
Grundtvig i amb experiència professional en el camp audiovisual i educatiu.
El jurat seleccionarà els treballs presentats tenint en compte els valors plàstics i
creatius i la connexió de la imatge amb la temàtica del concurs. D'aquesta manera,
el jurat valorarà tant el missatge visual como l'escrit.

Difusió de les obres seleccionades i premiades
La imatge guanyadora del concurs podrà ser utilitzada per Culturama al complet o
en detall en les seues publicacions, cartells o altres elements de difusió que
considere oportuns, citant sempre l'autoria de la mateixa.
De tots els treballs rebuts, Culturama mostrarà en les seues xarxes socials i pàgina
web aquelles imatges seleccionades pel jurat mencionant els seus autors.
La presentació de fotografies a aquest concurs implica l'admisió de les presents
bases.

