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X I  C O N C U R S  F O T O G R À F I C  S O B R E  
“ A C T I V I T A T  F Í S I C A  I  E S P O R T ”  

C O L E F  C V  

D’acord amb les finalitats i funcions pròpies d’aquest Col·legi Professional, i a fi 
d’estimular la promoció cultural en l’àmbit de l'Activitat Física i de l'Esport, la Junta de 
Govern del COLEF de la Comunitat Valenciana, en la seua reunió de data  15 de juliol de 

2016, ha acordat convocar un CONCURS FOTOGRÀFIC de caràcter temàtic, destinant per a 
premis un import màxim de 300€, d’acord amb les BASES següents: 

Denominació: XI concurs fotogràfic “ COLEF CV” 

Temàtica: “L'Activitat Física i l'Esport” 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I INSCRIPCIÓ 

• Podran participar els Col·legiats i els Precolegiats del COLEF CV . 

• La inscripció serà gratuïta. 

• Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres treballs. 

CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS 

Els treballs fotogràfics versaran sobre qualsevol situació i/o circumstància inherent a la 
naturalesa de l’activitat física i de l’esport en qualsevol de les seues manifestacions. 

Els treballs podran ser en color i/o en blanc-negre i hauran de ser inèdits. 

PREMIS 

• El concurs es resoldrà amb l’adjudicació d’un primer premi amb una dotació 
econòmica de 150€, un accèsit de 100€ i un altre de 50€. Sobre aquestes quantitats 
s’efectuarà la corresponent retenció a compte del IRPF. 

Els premis es resoldran per acord del Jurat constituït per a tal efecte. 

El jurat, en el cas que els treballs no reunisquen els mèrits suficients, podrà declarar 
deserts qualsevol dels dos premis. 
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JURAT 

La Junta de Govern del COLEF de València actuarà en qualitat de Jurat, podent sol·licitar 
l’assessorament de les persones i/o tècnics qualificats que, per a això, estime convenient. 

CESSIÓ DE DRETS 

• La presentació de les fotografies a concurs comporta l’autorització dels autors perquè 
el COLEFCAFE de València puga exposar-les i/o publicar-les en qualsevol mitjà, fent 
constar la identitat dels autors. 

• La cessió dels drets d’autor serà de 24 mesos a partir de la data del veredicte del Jurat. 

• Les fotografies, cas de ser enviades per correu ordinari, no seran tornades als seus 
autors. 

• En el cas que ixquen menors en les fotografies, l’autor  haurà d’aportar una 
autorització dels pares o tutors donant el seu consentiment. 

REQUISITS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ 

• Els treballs es presentaran en en format digital, com a document adjunt a la direcció 
info@colefcafecv.com, uncorreu per cada treball, que a més contindrà també com a 
document adjunt: 

- Un arxiu que continga les dades de l’autor  (nom i cognoms, direcció, telèfon i 
correu electrònic) i declaració jurada de la seua “autoria” i condició de “inèdits”.  

• A cadascun dels documents adjunts a cada correu, se lis adjudicarà un mateix número, 
que servirà per a la seua posterior identificació. 

• Podran remetre’s també per correu ordinari, mantenint els criteris esmentats amb 
anterioritat. I tenint present que la data d’exida de l’oficina de correus no podrà 
excedir del 31 d’octubre del 2016. 

• El termini per a la presentació de treballs finalitzarà  a les 23:59h del dia 31 

d’octubre del 2016. 

• De cada treball es presentarà un únic arxiu. 

• Al cos del correu sols constarà “Sol·licite enregistrament del treball amb titol “X” per a 
ser inscrit al XI concurs fotogràfic COLEF CV” . 

 VEREDICTE 

• El Jurat resoldrà i dictarà veredicte en el termini de 30 dies. 

• La resolució del Jurat, que es comunicarà als interessats, serà inapel·lable. 
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ENTREGA DEL PREMI 

• La dotació econòmica dels premis es farà efectiva en el termini d’un mes des de la seua 
resolució 

• Si és el cas, els guanyadors del concurs hauran d’arreplegar el premi personalment, 
excepte cas de força major, en l’acte que es convoque per a això. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les presents bases. Els premis 
podran ser publicats en la revista i en el Web. 

 

Burjassot (València), 15 de juliol del 2016. 

Signat: Vicente Miñana Signes  PRESIDENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


