20 FOTO JOVE 2015
BASES
ORGANITZACIÓ
Palma Fotogràfica organitza FOTO JOVE 2015, amb la col·laboració de la Regidoria
d'Educació de l'Ajuntament de Palma.

PARTICIPACIÓ
Hi poden participar tots els joves que ho desitgin, amb càmeres digitals. S’estableixen
tres categories: *De 8 a 12 anys. *De 13 a 15 anys *De 16 a 22 anys.

INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es podran fer fins el dijous 23 de gener de 2015. El professor
responsable de l'activitat haurà de sol·licitar el full d'inscripció i entregar-lo a
l'organització abans de la data indicada.
Els joves que vulguin participar per lliure es poden inscriure a FOTO RUANO PRO (c/
Font i Monteros, 5. Palma). Preu d'inscripció: 6 €

REALITZACIÓ
Aquest any s'han de fer 5 fotografies sobre el tema EL MOVIMENT. L'organització
acudirà als centres interessats a participar per a fer-hi un taller que ensenyi als joves
diferents formes de reflectir els temes. Els joves inscrits hauran d’entregar a
l'organització abans del 13 de febrer de 2015 un CD o una memòria USB amb les cinc
fotografies degudament gravades. Les memòries USB es tornaran tan aviat com sigui
possible.

Les fotografies han de complir els següents requisits:
Les 5 fotografies hauran d’estar gravades fora de carpetes i cada foto haurà de dur el
nom del sentit a la qual correspon. El format haurà de ser JPG, amb una mida màxima
de 12 MP. Les fotografies hauran de ser originals i es podran alterar electrònicament.
Si hi apareixen persones els autors hauran de tenir el consentiment d’aquestes o dels
seus responsables, especialment si es tracta d'un menor. L'organització no es fa
responsable de possibles incidències en aquest apartat. Totes les fotografies que no
compleixin aquests requisits seran excloses del certamen.

CRITERIS DE VALORACIÓ
El Jurat de FOTO JOVE 2015 valorarà tant l'enginy com la tècnica. El concurs no es fa
responsable dels CD o USB deteriorats o que no estiguin degudament gravats, ni dels
premis oferts per les cases comercials. L’organització es quedarà una còpia de les
fotos seleccionades, que es podran utilitzar, sense ànim de lucre, en activitats de
caràcter educatiu o cultural. La decisió del jurat és inapel·lable.

EXPOSICIÓ
L’exposició es farà del 14 d’abril al 15 de maig de 2015, al pati del Casal Solleric
(passeig del Born). La inauguració tindrà lloc dia 14 d’abril, a les 11,30 h, al pati del
Casal Solleric. S'avisarà amb antelació els centres participants perquè puguin acudir a
la inauguració, on s’entregaran els premis. L'organització es reserva el dret de
modificar algun d'aquests requisits per motius de força major. S’avisarà de les
modificacions amb la màxima antelació possible.

PREMIS
De 8 a 12 anys
Premi Contratas Bartolomé Ramón: 250 €
Premi El Corte Inglés: Val de 100 €
Premi Foto Ruano: Val de 100 €
Premi Casa Vila: 75 € en material fotogràfic
Premi Casa Julià: 75 € en material fotogràfic
Finalista 1. Contratas Bartolomé Ramón: Val de 50 €
Finalista 2. Llibreria “Baobab”: Val per 2 llibres
Finalista 3. Cines de Palma: 5 entrades
Finalista 4. Cines de Palma: 5 entrades

De 13 a 15 anys
Premi Contratas Bartolomé Ramón: 250 €
Premi El Corte Inglés: Val de 100 €
Premi Foto Ruano: Val de 100 €
Premi Casa Vila: Val de 75 € en material fotogràfic
Premi Casa Julià: Val 75 € en material fotogràfic
Premi Contratas Bartolomé Ramón: 50 €
Finalista 1. Contratas Bartolomé Ramón: 50€
Finalista 2. Cinemes de Palma: 5 entrades
Finalista 3. Foto Ruano: Taller de fotografia
Finalista 4. Foto Ruano: Taller de fotografia
Finalista 5. Llibreria “Quart Creixent”: Val per 2 llibres

De 16 a 22 anys
Premi Centro Estudios Fotográficos (CEF): Primer Curso Profesional de Fotografía
Premi Contratas Bartolomé Ramón: 200 €
Premi El Corte Inglés: Val de 100 €
Premi Foto Ruano: Val de 100 €
Premi Arts Mallorca: 2 entrades dobles d’espectacles de Mallorca a elegir des del XX de XXXXX 2015
Premi Casa Vila: Val de 75 € en material fotogràfic
Premi Casa Julià: Val de 75 € en material fotogràfic
Finalista 1. Foto Ruano: Taller a elegir
Finalista 2. Foto Ruano: Taller a elegir
Finalista 3. Cinemes de Palma: 5 entrades
Finalista 4. Casal Solleric: Llibres d’art

INFORMACIÓ
Pilar Negredo. TEL. 699250696 / a/e: pilaes@yahoo.es
INFORMACIÓ BASES
fotojove2015.blogspot.com
www.artsmallorca.com
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www.palmaeduca.es
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