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Bases de l’exposició fotogràfica de Mieres 2019 
 
Participants 
 
- L’exposició fotogràfica està oberta a tothom, resident a qualsevol lloc, i la inscripció 
és gratuïta. 
- Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies. 
- La participació a l’exposició suposa la plena acceptació de les seves bases i de la 
decisió inapel·lable de la selecció.  
 
Categories temàtiques 
 
Per aquesta edició proposem dos temàtiques:  

1- Mieres i el seu entorn: el seu patrimoni arquitectònic, cultural, paisatgístic i 
humà (inclou també les festes majors, la Fira de l’Intercanvi , Processó dels 
Dolors i altres  esdeveniments culturals. Qualsevol acte o activitat que es faci 
dins del terme municipal, el dia a dia, el treball agrícola o ramader, …) 

2- Tema Lliure on té cabuda tot tipus de fotografies, com ara creatives, retrats, 
etc... 

Es pot participar als dos temes  
 
Com fer arribar les fotografies a l’organització 
 
Les fotografies es faran arribar a través d'un enllaç que trobareu a la web de 
l’ajuntament.  
https://www.concursosdigitales.com/wp/?page_id=1415 

 
Requisits tècnics de les fotografies 
 
- Les fotografies seran en format digital. 
- Els arxius es presentaran en alta resolució, amb la qualitat suficient per poder 
imprimir una    foto de 20/30cm. Cal enviar les fotografies amb el màxim de píxels que 
disposeu.  
- En el tema Mieres no s’admetrà l’alteració digital de les fotografies, excepte 
ajustaments bàsics en relació a la lluminositat, el contrast i la saturació en color, la 
nitidesa o l’equilibri de blancs. En cas de dubte, l’organització podrà demanar l’arxiu 
original de les fotografies. 
- Les fotografies també poden ser en blanc i negre. 
 
Drets d’autor 
 
- Els participants s’han de declarar autors de les fotografies, sinó ells mateixos són 
responsables directes de les reclamacions que es puguin donar per drets d’imatge 
id’autor.3 
- Els drets d’autor de les fotografies seleccionades continuaran essent del fotògraf. 
- Les fotografies presentades podran ser exposades o publicades al web municipal 
amb la finalitat de difondre les obres i divulgar el coneixement sobre el terme 
municipal, sempre citant l’autor. 



- Les fotografies presentades podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells, reportatges, 
dossiers de premsa, etc. de promoció de l’exposició o d’altres necessitats 
promocionals de l’ajuntament, sempre citant l’autor. 
 
Terminis de presentació 
 
La data per a la presentació de les fotografies és des de l’1 d’abril de 2019 fins el 30 
de juny de 2019. 
 
 
Selecció 
 
- La comissió organitzadora seleccionarà fins a un màxim de 30 fotografies. 
- Les fotografies presentades es podran veure a l’església de la Romeria, situada al 
barri de la Cellera de Mieres. 
- Se celebrarà una inauguració de l’exposició fotogràfica el diumenge 26 d'agost a 2/4 

de 6 de la tarda, dins dels actes de la Festa Major.  
 
Altres condicions 
 
- Qualsevol dubte que aparegui durant el desenvolupament de l’exposició es podrà 
resoldre a través del correu electrònic de l'Ajuntament. 
- L’organització desqualificarà qualsevol obra que no segueixi les condicions 

d’aquestes bases. 
- Tot allò no previst a les bases es resoldrà segons el criteri de la comissió 

organitzadora.  
- Cada persona que hagi presentat una fotografia seleccionada rebrà una còpia en 
format 20 x 30 en paper fotogràfic que podrà recollir el mateix dia de la inauguració. 
- Cada fotografia ha de venir identificada amb un títol i el lloc i la data.  
 

El mateix dia de la inauguració es celebrarà un sorteig, entre les participants, de dos 
àpats per a dues persones en un restaurant de la zona. 
 
 


