Amb l'objectiu de fomentar la creativitat del nostre alumnat i de dinamitzar
les activitats culturals al centre, l'IES Joan Coromines de Benicarló convoca el

III CONCURS DE FOTOGRAFIA “VIU UN QUADRE”
BASES
1. PARTICIPANTS: Obert a tot l'alumnat de l'IES Joan Coromines de Benicarló.
2. FORMAT I TEMA: Els participants han de fer una fotografia en la qual aparega
al menys un/a alumne/a del centre imitant el quadre que proposem en estes bases.
3. QUADRE PROPOSAT: La família presidencial, de Fernando Botero.
4. CARACTERÍSTIQUES DE LA FOTOGRAFIA:
 Format JPEG (.jpg o .jpeg) i tamany no superior a 5 Mb.
 Els concursants han de formar part de la fotografia com si estigueren
integrats en el quadre que es proposa.
 Es pot fer una interpretació lliure del quadre a imitar.
 No s'admetran a concurs fotomuntatges ni fotografies retocades amb
programes d'edició d'imatges.
 No s'admetrà cap fotografia que puga comprometre la dignitat de les
persones.
5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: Les fotografies es faran arribar a
biblioiesjc@gmail.com, fent constar com assumpte CONCURS DE FOTOGRAFIA;
en el cos del missatge figurarà el nom dels participants i el curs dels alumnes del
centre. El termini de presentació és del 7 d'octubre al 27 de novembre 2015.
6. JURAT: Si les circumstàncies ho permeten, s'establirà entre el 9 de desembre i
el 17 de desembre un procés de votació on-line en el web del Coromines per a què
tota la comunitat educativa puga participar en l'elecció de la fotografia
guanyadora. En cas contrari, la decisió la prendria l'organització del concurs.
7. PREMI: El lliurament es farà el dia 22 de desembre. L'organització es reserva el
dret de declarar-lo desert. El premi consistirà en material escolar personalitzat
amb la fotografia guanyadora. S'animarà també al conjunt del professorat a
“premiar” la participació en este concurs.
8. Les fotografies presentades quedaran a disposició de l'institut per donar-los la
difusió que es considere oportuna.
9. La participació en este concurs suposa l'acceptació de les seues bases.

