CERTAMEN FOTOGRÀFIC GRUP CHM SALUT MENTAL
TEMA 2018: AIGUA
"Buida la teva ment, sigues amorf, modelable, com l'aigua. Si poses aigua en una tassa, es
converteix en la tassa, si poses aigua en una ampolla es converteix en l'ampolla, si la poses en
una tetera es converteix en la tetera. L'aigua pot fluir o es pot aixafar. Sigues com l'aigua. Amic
meu, l'aigua que corre mai s'estanca, així és que cal seguir fluint".
Bruce Lee
BASES
Qui pot participar-hi?
Poden participar-hi totes les persones usuàries de serveis d’atenció a la salut mental de
Catalunya.
El certamen tindrà dues categories:
-

Fotografies en color.
Fotografies en blanc i negre.

La participació a aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
circumstància no prevista serà resolta per la Comissió Organitzadora.
Quines característiques han de tenir les fotografies?
-

-

Les fotografies han d’estar fetes mitjançant telèfon mòbil o càmera fotogràfica digital.
Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies per categoria que han de
ser obra de l’autor/a i han de tenir caràcter inèdit.
Els autors/autores de les fotografies seleccionades hauran d’aportar una declaració
signada d’autoria inclosa al formulari d’enviament. El formulari es troba a la web
http://www.grupchmsm.com/.
Si a les fotografies hi apareixen persones identificables, caldrà aportar el seu
consentiment per escrit, d’acord amb el model que també trobareu a la web
http://www.grupchmsm.com/.

Com s’han de presentar les fotografies?
Les fotografies es presentaran en format .jpg i han de tenir una dimensió mínima, pel costat
més llarg, de 30 cm (equivalents a 3.543 píxels) i una resolució de 300 dpi per a la seva
publicació en suport imprès.
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Les fotografies s’han de trametre mitjançant el formulari d’enviament que trobareu a la web
http://www.grupchmsm.com al correu electrònic certamen.fotografic@chmcorts.com.
El termini de presentació de fotografies finalitza el 3 de juny de 2018.

Com es seleccionaran les fotografies guanyadores?
Hi haurà un jurat format per professionals de l’àmbit de la imatge i la comunicació que farà una
selecció d’un màxim de 24 propostes finalistes (12 de cada categoria), que es publicaran el 15
de juny del 2018 a la pàgina web http://www.grupchmsm.com. Les fotografies seleccionades
s’exposaran en equipaments públics de la ciutat al llarg del 2018.
El jurat triarà 1 fotografia guanyadora de cada categoria. Aquestes s’anunciaran durant l’acte
de lliurament de premis que tindrà lloc el 29 de juny de 2018 a les 12:00 hores al Centre Cívic
Pati Llimona (Sala Maria Aurèlia Capmany) del C/ Regomir, 3. El jurat podrà declarar desert
algun dels premis.
Quins premis hi haurà?
Els premis a la millor fotografia de cada categoria consistiran en una càmera digital reflex.
No podran participar en el certamen ni els professionals del Grup CHM Salut Mental, ni els
seus familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
Les fotografies premiades passaran a ser propietat de la Fundació Privada Centre d’Higiene
Mental Les Corts, el qual es reserva els drets de poder fer-les servir per a qualsevol acte i/o
activitat que desenvolupi. Les fotografies restaran al fitxer d’obres de la Fundació Privada
Centre d’Higiene Mental Les Corts tal i com estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre i el Reial Decret 1720/2007 dins dels procediments ARCO.
Les fotografies no premiades es cancel·laran dels fitxers de la Fundació Privada Centre
d’Higiene Mental Les Corts tal i com estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre i el
Reial Decret 1720/2007 dins els procediments.
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