
AJUNTAMENT 
DE PEGO Esp o r t s

La Regidoria d’Esports de Pego, convoca el Concurs II de Fotografia Esportiva Vila de Pego per a donar 
a conèixer l’esport des d’una perspectiva diferent i fent d’aquest una imatge. A continuació posem les 
bases per a tots els interessats de la nostra comarca en el binomi fotografia i esport. Així mateix vos 
animem a que si teniu fotos esportives realitzades al nostre poble o comarca, i voleu que les posem a la 
nostra web, ens les passeu per correu. 

BASES

1. La regidoria d’esports de l’Ajuntament de Pego convoca el II Certamen de Fotografia Esportiva 
“Vila de Pego.

2. El concurs està obert a tots aquells fotògrafs amateurs i professionals

3. Tema: L’ ESPORT, en tota la seua més amplia expressió.

4. Cada autor podrà presentar un màxim de dues obres, que s’identifiquen amb l'esport en qualsevol dels 
seus aspectes.

5. Les fotografies presentades han de ser inèdites, no han d'estar premiades en cap altre concurs.

6. La tècnica i el procediment seran totalment lliures, de blanc i negre o color. Quedaran excloïes les 
obres que no siguen presentades en copia tradicional de paper fotogràfic. Les mesures de la imatge no han 
d’excedir de 30x40 cm, i ha de presentar-se suportada en una cartolina de 40x50cm.

7. Al revers de la fotografia constarà el títol. S’adjuntarà també un sobre tancat amb la llegenda del títol 
en la part exterior i les dades del autor (nom, cognoms, domicili, telèfon i fotocopia del DNI) a l'interior 
interior.

8. Les obres hauran d'estar correctament empaquetades, l'enviament i la retirada de les obres serà per 
compte del interessat. La organització no es farà càrrec de despeses o costos.

9. Les obres es presentaran personalment o per correu a: 
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10. Els premis seran els següents:
1er premi; 150 €
2on premi; 100 €
3er premi , 50€

No es concedirà més d’un premi per autor. Les obres premiades es quedaran en propietat del 
Ajuntament de Pego, que es reserva el dret de reproduir-les lliurement sense tindre que pagar drets 
d’autor.
 

11. El jurat resoldrà qualsevol incidència. Si segons el parer del Jurat, no s’hagueren presentat obres amb 
qualitat suficient, els premis podrien declarar-se deserts. 

12. La entitat organitzadora no es farà responsable del desperfectes o pèrdues fortuïtes que poden sofrir 
les obres. 

13. El fet de presentar-se aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases. 

Calendari:
El plaç d’admissió de les obres, serà del 21 d'abril fins el 15 de maig del 2014.
La decisió del jurat es farà pública el dia 22 de maig del 2014.
La exposició amb les obres premiades i les que el jurat seleccione, tindrà lloc en la Piscina Coberta 
Municipal de Pego, des de el 1  fins el 30 de juny de 2014.
Lliurament de premis El lliurament de premis es farà en la corresponent gala de l’esport 2014. Els 
premiats seran avisats per a que vinguen a recollir el premi. 
Les obres no premiades podran ser retirades a partir del dia 14 de juliol; les obres no retirades passaran a 
formar part del fons de la entitat organitzadora.   
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