STOP ACCIDENTES
ASSOCIACIÓ D’AJUDA I ORIENTACIÓ ALS AFECTATS PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT.

BASES DEL VIII CONCURS NACIONAL DE FOTOGRAFIA 2019
"VIANANT, NO TRAVESSIS LA TEVA VIDA "
Es convoca el VIII CONCURS NACIONAL DE REPORTATGE FOTOGRÀFIC "VIANANT, NO
travessis la teva vida" amb la finalitat de promoure en la ciutadania una reflexió visual
sobre la mobilitat en l'àmbit urbà i interurbà.
1. OBJECTIUS:


Impulsar, a través de la fotografia com a forma d'expressió social, la problemàtica
dels sinistres vials.



Obtenir fotografies inèdites que reflecteixin les situacions de risc de vianants,
passatgers i/o conductors.



Generar un espai de reflexió a través de les imatges que permeti l'intercanvi i la
difusió entre un gran nombre de persones, ja que s'organitzarà una exposició
itinerant.



Promoure una recerca activa de solucions.

2. PARTICIPANTS1: Hi poden participar totes les persones majors d'edat residents a
Espanya amb independència de la seva nacionalitat.

3. TEMES:
•

•

1

Conductes de risc i/o inadequades dels conductors de vehicles a motor,
ciclistes i/o vianants, així com els perills als quals s'han d'enfrontar pel que fa
a mobiliari, senyalitzacions inadequades, barreres arquitectòniques, etc. dins
de l'àmbit urbà i interurbà.
Conseqüències dels sinistres vials, tant per a les víctimes supervivents com
per als familiars de les mateixes i el seu impacte en la societat.

Si quedés desert qualsevol dels premis, passarà a disposició de l'Associació Stop Accidents. La participació en aquest concurs
suposarà la total acceptació d'aquestes bases.

PRESENTACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES
-

-

-

Les fotografies seran enviades a l'organització en suport digital a la següent
adreça de correu electrònic: concursofotografia@stopaccidentes.org indicant el
tema: VIII Premi "Vianant no travessis la teva vida".
En aquest e-mail s'inclourà únicament el títol de les fotografies que nomenarà els
arxius adjunts (de caràcter obligatori) i un número de telèfon per a la posterior
identificació, no figurant cap dada personal més.
L'organització confirmarà amb un correu electrònic la recepció de les obres i
contactarà només a aquells autors que siguin candidats al algun dels premis.

5. REQUISITS DE LES FOTOGRAFIES:
-

-

-

Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotografies.
El format serà: digital amb un màxim de 18 MB i en arxiu JPG.
La tècnica de la imatge a utilitzar és totalment lliure, en blanc i negre i/o color.
Es permetran retocs a les fotografies, així com, els fotomuntatges.
Es considera vàlid incloure en la fotografia un text o eslògan sobre el tema del concurs.

No s'admetran fotografies guardonades amb anterioritat a la data límit
d'admissió en aquest concurs, ja sigui amb premi, menció o accèssit.
No s'admetran obres que portin incrustades firmes o marques d'aigua, que
identifiquin a l'autor.
Es valorarà la creativitat, la seva originalitat i el seu missatge en matèria de
seguretat viària i s'ha d'adequar al tema i continguts del concurs, descartant
aquelles que no compleixin aquests requisits.
El participant ha de manifestar i garantir que és l'únic titular de tots els drets
d'autor sobre la fotografia que presenta al concurs i es responsabilitza totalment
que no existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de tota
reclamació de tercers per drets d' imatge.
L'Organització del concurs es reserva el dret d'excloure totes aquelles obres el
contingut sigui obscè, violent, sexista, racista o vulneri algun dret fonamental de
la persona.

6. TERMINIS:
El termini de recepció de les fotografies acabarà el 15 de novembre del 2019.

7. PREMIS2:
Es premiaran les tres millors fotografies, on el jurat valorarà tant el missatge com la
creació artística.
-

Primer Premi: 1000 €

-

Segon Premi: 600 €

-

Tercer Premi: 200 €

-

El jurat seleccionarà fins a un màxim de 22 obres per a realitzar una exposició
itinerant per tot el territori nacional. (Es notificarà als seleccionats les dates de
les exposicions)

-

Als tres guanyadors, se'ls farà més lliurament de diplomes.

8. JURAT:
El Jurat estarà compost pels següents membres:





Un/a representant de Stop Accidents.
Un/a representant de la Direcció General de Trànsit (DGT).
Un/a representant de la Confederació Nacional d'Autoescoles (CNAE).
Un/a expert/a reconegut/da en fotografia

9. LLIURAMENT DE PREMIS:
El llistat de guanyadors es publicarà a la pàgina web de Stop Accidents en el termini
màxim de 15 dies després del tancament de la convocatòria de presentació de treballs.
Es notificarà personalment als premiats l'hora i el lloc de l'esdeveniment del lliurament
de premis, que es realitzarà al llarg del mes de desembre del 2019.

10. DRETS SOBRE LES IMATGES:
La participació en aquest concurs implica la cessió a Stop Accidents dels drets de
reproducció, distribució i comunicació pública de l'obra, que preveu la legislació sobre
propietat intel·lectual i per la durada màxima permesa per la citada normativa.

2

Aquests premis estan exempts de retenció d'IRPF

Stop Accidents, a través de les seves Delegacions presents en totes les comunitats
autònomes i gràcies a la col·laboració de la DGT, de la CNAE, i de Dinasa, realitzarà
Exposicions Itinerants amb les fotografies presentades.
Stop Accidents es reserva els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i
explotació dels treballs presentats, així com la publicació del reportatge fotogràfic de
l'exposició i lliurament de premis.
Els fotògrafs:
- Garanteixen que són els propietaris de la feina que presenten, i que detenen en
la seva totalitat la propietat intel·lectual del mateix.
- Garanteixen que no han renunciat a cap dret moral sobre les fotografies.
- Accepten que el seu treball s'exposi en qualsevol lloc d'exposició promogut pels
organitzadors.

11. PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb les normatives afectes de protecció de dades personals, totes les
dades subministrades passaran a formar part d'un fitxer automatitzat responsabilitat de
l'Associació, amb la finalitat de gestionar correctament el concurs i complir amb les
finalitats específiques en les presents bases. L'exercici de drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició es duran a terme d'acord amb la normativa vigent.

12. INFORMACIÓ I CONSULTES:
La informació relativa al concurs es podrà consultar a la nostra pàgina web
www.stopaccidentes.org o a través dels nostres telèfons de les delegacions
corresponents.

Podeu obtenir més informació a la Seu Nacional o a la resta de delegacions:
Seu: C / Núñez de Arce 11, Esc. B, 1ª 3ª, 28012 Madrid. Telèfon: 91 416 55 65.
www.stopaccidentes.org stopmadrid@stopaccidentes.org

COL·LABOREN:

