MOSTRA FOTOGRÀFICA GRUP CHM SALUT MENTAL

INTRODUCCIÓ
La Mostra Fotogràfica del Grup CHM Salut Mental és la sisena edició del Certamen Fotogràfic
que venim realitzant des del 2015, any que la nostra institució va celebrar el seu 40è aniversari.
En aquests anys hem pogut constatar un interès creixent per la fotografia així com un augment
significatiu de la qualitat de les fotografies presentades. Us convidem a participar a l’edició
d’enguany dedicada als ESPAIS.

BASES
La participació a la Mostra Fotogràfica implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
circumstància no prevista serà resolta per la Comissió Organitzadora.

Qui pot participar-hi?
Persones majors d’edat vinculades a la Xarxa de Salut Mental.

Quines característiques han de tenir les fotografies?


Les fotografies han d’estar fetes mitjançant telèfon mòbil o càmera fotogràfica digital.
Cal presentar-les en format digital.



Les fotografies han de tenir format apaïsat, preferiblement en proporció 4/3. No
s’admetran fotografies en format vertical.



Les fotografies es presentaran amb una resolució i qualitat suficient per a ser
impreses almenys en un format de 37,5x50 cm. El pes màxim serà de 10 MB per
fotografia.



Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies que han de ser obra de
l’autor/a i han de tenir caràcter inèdit.



No hi podran aparèixer persones en primer pla, o reconeixibles.



Les fotografies poden ser en color o en blanc i negre.
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Com s’han de presentar les fotografies?
S’ha de fer inscripció i un enviament de fotografies.
-

La inscripció es farà en aquest formulari indicant l’autoria, el títol de les fotografies i
acceptant les bases.

-

L’enviament de fotografies (tot indicant el nom de cadascuna) s’enviaran per correu
electrònic o WhatsApp a:

-



Correu electrònic: certamen.fotografic@chmcorts.com



WhatsApp:

673.317.585 (AIC Grup CHM)

Les fotografies presentades que no vagin acompanyades de la inscripció online en el
termini previst (data límit 31 d’octubre) no participaran a la mostra i seran eliminades
dels nostres arxius.

Es limitarà la participació a un màxim de 60 persones participants. S’admetran els/les
participants per estricte ordre d’inscripció sempre i quan compleixin tots els requisits
especificats a aquestes bases.
El termini d’Inscripció i enviament de fotografies romandrà obert del 13 al 31 de d’octubre
de 2020.

Premi
Hi haurà un primer premi consistent en un val de l’FNAC amb un import de 300€.
Hi haurà un accèssit per a tots el participants.
D’entre les fotografies presentades, es seleccionaran 24 que configuraran la Mostra
Fotogràfica. Les fotografies seran exposades en equipaments públics de la ciutat al llarg de
l’any 2020 i 2021 i en format digital a la web del Grup CHM Salut Mental i del Centre Cívic Joan
Oliver – Pere Quart
El Jurat escollirà les 12 fotografies finalistes que configuraran l’accèssit, consistent en un
calendari del 2021. Tots els/les participants rebran l’accèssit. El Grup CHM Salut Mental es
reserva la possibilitat de realitzar un calendari de sobretaula amb les fotografies finalistes.
Com es seleccionarà la fotografia guanyadora?
Hi haurà un Jurat format per professionals i experts de l’àmbit de la imatge i la comunicació que
farà una selecció de les 24 propostes seleccionades, les 12 finalistes i el premi a la millor
fotografia.
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Les 24 obres seleccionades per a la Mostra es publicaran l’11 de novembre del 2020 a la
pàgina web del Grup CHM Salut Mental.

Inauguració de la Mostra Fotogràfica 2020
Els premi a la millor fotografia es donarà a conèixer i s’atorgarà el 18 de novembre de 2020 en
l’Acte de Lliurament del Premi i Inauguració de la Mostra a les 12:00h al Centre Cívic Joan
Oliver - Pere Quart.
Durant l’acte d’entrega del Premi i Inauguració de la Mostra es projectaran les 24 fotografies
seleccionades.
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