
  



Bases del III concurs 
1. El concurs té una categoria única, en la que es podran presentar obres que 

representin al Ball de Bastons en tots els seus vessants. 

2. Cada autor podrà presentar un màxim de quatre fotografies inèdites sobre el Ball 

de Bastons. 

3. Les fotografies podran ser presentades en blanc i negre o en color. 

4. Les obres es presentaran en paper fotogràfic, muntades en un suport negre 

semirígid o paspartú de 30 x 40. En el dors de les obres es farà constar el títol 

d’aquestes i el pseudònim de l’autoria. 

5. Caldrà enviar –adjunt a les diferents obra o obres– un sobre tancat, i encapçalat pel 

pseudònim, a l’interior del qual hi haurà una carta o targeta amb el títol de l’obra i 

les dades personals –nom complet, adreça, telèfon, adreça electrònica de contacte i 

un breu currículum vitae– de l’autora o autor.  

6. Les obres s’enviaran a: 

COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA 

“III Concurs Fotogràfic del Ball de Bastons” 

C/Arquímedes, 30 

08030 – Barcelona  

7. El termini màxim de presentació serà el dia 4 de novembre de 2016.  

8. El Jurat estarà format per persones especialistes en la matèria i un representant de 

la Coordinadora que presidirà el Jurat. El seu veredicte serà inapel·lable. En cas que 

es produís empat entre els membres del Jurat en qualsevol de les votacions, es 

resoldrà pel vot de qualitat del President d’aquest. 

9. El veredicte es farà públic en l’acte d’entrega de premis, que es celebrarà el 

dissabte 26 de novembre de 2016 a les 13:30h al Centre Municipal de Cultura de 

Sant Andreu de Barcelona. 

10. Les dotacions dels premis seran les següents:  

a. Primer premi: 300euros + diploma. 

b. Segon premi: 200euros + diploma.  

c. Tercer premi: 100euros + diploma. 

d. El jurat podrà atorgar fins a 2 accèssits.  

El jurat es reserva el dret de deixar desert algun dels premis si creu que la qualitat 

de les obres no és adient. 

11. Els autors de les obres presentades, amb independència que resultin premiades o 

no, cedeixen automàticament tots els drets sobre aquestes obres a la Coordinadora 

de Ball de Bastons de Catalunya. Així doncs, l’organització queda eximida de 

qualsevol conflicte en la publicació o en la utilització de les obres presentades i dels 

que se’n poguessin derivar. 

12. Totes les obres seleccionades quedaran en propietat de l’organització reservant-se 

el dret de publicar-les fent constar el nom de l’autor. Un cop seleccionades, es 

demanarà –mitjançant adreça electrònica– l’arxiu original de la fotografia per tal 

d’emprar-lo en altres usos sobre el Ball de Bastons. 

13. La participació en aquest concurs suposarà l’acceptació total d’aquestes bases. 

Per a qualsevol dubte adreceu-vos a: coordinadora@balldebastons.cat  
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