Bases legals de la VI Marató Fotogràfica
#AlcalalíSenseFlor
Feslalí 2022
1.ORGANITZADOR.
L'Ajuntament d'Alcalalí, amb domicili en Carrer Major, 10
d'Alcalalí (Alacant), proveït del CIF núm. P-0300600-D,
convoca la VI Marató Fotogràfica #AlcalalíSenseFlor.
2. CARÀCTER DE LA PROMOCIÓ, INSCRIPCIONS I PERSONES
LEGITIMADES.
a) La participació en la Marató és gratuïta.
b) Les inscripcions es realitzaran a través de la web
www.feslali.com fins al dimarts 1 de febrer indicant:
-Nom complet
-DNI
-Localitat
-Edat. En el cas de ser menor,consentiment
patern o del tutor.(S'adjunta model)
-Telèfon de contacte
-Adreça de correu electrònic.
-Categories en les que desitja participar
(adult o juvenil).
- Nom d’usuari a Instagram

Els menors d'edat hauran de mostrar el seu DNI i vindre
acompanyats, almenys, per un dels seus
progenitors/tutors, qui haurà de presentar el seu
consentiment en el moment del lliurament de les
fotografies.

c) La inscripció es realitzarà per ordre de recepció.
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d) L'organització no es fa responsable de les inscripcions
que no es reben per alguna incidència del servidor de
correu, tant de l'emissor com del receptor.
e) Les presents bases podran consultar-se en la pàgina web
www.feslali.com

3. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS.
a) La Marató Fotogràfica tindrà lloc des de les 19 h. del
dissabte 5 de febrer, a les 14 h. del diumenge 6 de
febrer. Els participants en la Marató podran triar
l'horari que desitgen per a realitzar les fotografies,
sempre que estiga dins del termini establit.
b) L'organització del concurs es reserva el dret a un canvi
de dates en el cas de condicions climatològiques
adverses, que serà comunicat a tots els concursants
inscrits.
c) Les fotografies hauran de realitzar-se en JPEG a la
màxima resolució que la càmera permeta.
d) Al final de la Marató s'entregarà un total de cinc
fotografies. És condició indispensable que la primera
fotografia que entreguen els participants siga la del
llistat de temes.
e) A causa de la situació excepcional provocada per la Covid
19, serà obligatori seguir les normes establides per les
autoritats sanitàries per a mantindre la seguretat dels
participants (ús de màscara, distància de seguretat,
etc.) tant en el transcurs de la Marató com en el moment
d'entregar les fotografies.
4. LLIURAMENT DE LES FOTOGRAFIES
a) La Marató Fotogràfica finalitzarà a les 14 h. del dia 6
de febrer.
b) Els participants poden entregar les seues fotografies en
el Museu Etnològic (Carrer Porxe, núm. 33) en el moment
que ho desitgen des de les 12 h. fins a les 14 h. del dia
6 de febrer. No s'admetran targetes de concursants
presentades després d'aquesta hora (14 h).
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c) En el lliurament de targetes, cada participant haurà
d'haver seleccionat prèviament les 4 fotografies de les
temàtiques del concurs, més la foto de control, amb la
finalitat d'agilitzar el procés de lliurament.
5. TEMÀTICA
a) El llistat de temes a fotografiar es remetrà als
participants a les 18 h. del dissabte 5 de febrer per
correu electrònic.
b) No s'admetran fotografies que:
o Perjudiquen la imatge turística del destí.
o Tinguen contingut pornogràfic, degradant, violent,
vexatori o que, en general, siga contrari a la moral
pública.
o Perjudiquen els drets patrimonials de tercers.
o No s'hagen realitzat durant el període de concurs.
c) No estarà permès cap canvi en la imatge digital
original.
d) Només s'acceptaran fotografies d'un sol quadre (single
frame).Els fotomuntatges i les exposicions múltiples
quedaran exclosos del concurs.
e) Les imatges digitals no hauran de portar cap tipus
d'identificació del concursant.
f) El fotògraf serà el responsable últim del contingut de
les imatges i de les possibles reclamacions de tercers
per la seua publicació.

6. PREMIS
a) Premis per categoria:
Premis Categoria Adulta:
Premi de 150,00€ per a la millor fotografia de cada temàtica
Premi Categoria Juvenil:
Premi de 75,00€ en material gràfic per a la millor
fotografia.
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b) Els premis en espècies no estan subjectes a canvi, ni
podran ser canviables per un altre premi ni pel seu
equivalent en metàl·lic.

c) Els guanyadors podran recollir el diploma del premi el
dia indicat de lliurament de premis, que tindrà lloc
durant la inauguració de l'exposició de les fotografies
participants i guanyadores. En cas de dificultat per a
la recollida d'aquest, el guanyador pot facilitar la
seua adreça postal al personal de l'Ajuntament
d'Alcalalí perquè se li puga remetre el premi per correu
postal.
d) El premi atorgat és personal i intransferible, és a dir,
en el cas que, per qualsevol circumstància, el premiat
no poguera, no volguera acceptar el premi o renunciara a
aquest, l'Ajuntament d'Alcalalí no estarà obligat a
entregar el premi a un altre participant de la Promoció.

7. JURAT
El jurat estarà compost per tres fotògrafs prestigiosos de
AFAP (Associació Fotogràfica de Pedreguer):
ü Juan José Escortell,
ü Vicente Carrió i
ü Pascual Mulet

8. DELIBERACIÓ DEL JURAT
a) La decisió del jurat es farà pública el diumenge 20 de
febrer, a les 12:00h, en el Museu Etnològic d'Alcalalí
(c/Porxe núm. 33).
b) Un mateix participant no podrà obtindre més d'un premi.
c) Per a l'elecció de les fotografies guanyadores es
valoraran, entre altres característiques, la qualitat,
creativitat, originalitat, la relació amb la temàtica
proposta i l'execució artística.
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d) El jurat podrà declarar deserts aquells premis en els
quals considere no s'ha aconseguit el nivell suficient
en els treballs presentats. La decisió del jurat serà
inapel·lable.

9. DRETS D'AUTOR
Els participants, guanyadors o no, de la VI Marató
Fotogràfica #AlcalalíSenseFlor consenten expressament que les
fotografies remeses a aquesta prova puguen ser utilitzades
per l'Ajuntament d'Alcalalí a l'efecte de promoció turística,
sense que això supose pagament de cap contraprestació als
autors. Aquestes podran ser difoses i reproduïdes en
qualsevol suport, àmbit geogràfic o mitjà, sense limitació
temporal o espacial, amb una finalitat promocional,
informativa i publicitària del destí Alcalalí. En les
fotografies sempre constarà el nom i cognoms de l'autor.

10. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
a) L'organització no es fa càrrec ni es responsabilitza
dels danys i perjudicis que puguen patir els
participants en la persona dels concursants i / o
acompanyants, propis o a tercers, ni en els equips o
material que s'utilitzen en el desenvolupament de la
Marató Fotogràfica.
b) Els participants saben i coneixen que les seues fotos
poden ser publicades en les webs www.alcalali.es,
www.alcalaliturismo.com i www.feslali.com, així com a
través de les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcalalí,
quedant el mateix alliberat de qualsevol responsabilitat
en aquest sentit i de l'ús que el participant, altres
participants i /o terceres persones alienes a la
Promoció realitzen dels missatges o imatges.

c) L'Ajuntament d'Alcalalí no és responsable de les
conseqüències i efectes que la publicació de les fotos
participants en la Promoció puga comportar al
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participant, família, amistats i/o afins, o a altres
terceres persones. La participació és totalment
voluntària. En conseqüència, exclusivament el
participant és responsable de les incidències, problemes
i qualssevol altres efectes derivats de la publicació
del missatge i dels resultats de la Promoció.

d) L'Ajuntament d'Alcalalí queda
conseqüències de l'ús que els
realitzen dels seus missatges
Internet i en qualsevol altra
com digital.

igualment alliberat de les
propis participants
en les xarxes socials, en
mena de suport tant físic

e) El participant garanteix que les seues fotografies estan
lliures de qualsevol gravamen o càrrega i que no
infringeixen drets de tercers.

f) En qualsevol
l'Ajuntament
o demanda de
que pogueren

cas, el participant mantindrà indemne a
d'Alcalalí de qualsevol reclamació, queixa
tercers en relació amb els possibles drets
derivar-se de les fotografies.

g) El fotògraf serà el responsable últim del contingut de
les imatges i de les possibles reclamacions de tercers
per la seua publicació.

11. PROTECCIÓ DE DADES
a) En compliment de la Llei 15/1999, les dades personals
facilitades seran inclosos en un fitxer automatitzat de
l'Ajuntament d'Alcalalí (C/ Major, 10. Telèfon: 966 48
20 24), amb la finalitat de gestionar el concurs i es
tractaran conforme a les disposicions de la llei de
protecció de dades.
b) En inscriure's, el participant dóna el seu consentiment
perquè l'Ajuntament d'Alcalalí li envie promocions
relacionades amb la fotografia, noves tecnologies i
programació de l'àrea.
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c) Els participants podran exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les dades,
mitjançant la remissió d'un email a la següent adreça de
correu electrònic: alcalali@alcalali.es.

12. RESERVES I LIMITACIONS
a) L'Ajuntament d'Alcalalí es reserva el dret d'anul·lar la
present Promoció o suspendre-la, o bé canviar algunes de
les seues condicions si per causes tècniques o de
qualsevol altra índole aliena a la seua voluntat no
poguera complir amb el normal desenvolupament d'aquest,
segons el que s'estableix en les presents Bases.

b) L'Ajuntament d'Alcalalí declina tota responsabilitat en
el supòsit de mala recepció o de no recepció dels
materials, per qualsevol motiu, així com del possible
mal funcionament d'Internet o els problemes de
transmissió o pèrdua del correu electrònic que
impedeixin el normal desenvolupament del concurs.
c) L'Ajuntament d'Alcalalí no es fa responsable de la
veracitat de les dades facilitades pels participants.
Per consegüent, si les dades facilitades no són
correctes, l'Ajuntament d'Alcalalí quedarà exempt de
responsabilitat en cas de no poder localitzar al
guanyador per a comunicar-li el resultat i gestionar amb
ell el lliurament del premi.
d) L'Ajuntament d'Alcalalí es reserva el dret a utilitzar
els noms, cognoms i la imatge dels participants per a
reproduir-los i utilitzar-los en qualsevol activitat
publicitària i/o promocional relacionada amb Alcalalí
sense que aquesta utilització els conferisca dret de
remuneració o cap benefici.

13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.
a) La inscripció i participació en la Marató Fotogràfica
implica l'acceptació expressa i sense reserves ni
condicions de totes i cadascuna de les presents bases,
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així com a la interpretació que de les mateixes efectuen
els organitzadors.
b) La no acceptació de les bases per part del participant
comportarà la no admissió en la Promoció i l'Ajuntament
d'Alcalalí no contraurà cap obligació amb aquest
participant.

14. JURISDICCIÓ
La present Promoció es regeix per la legislació espanyola i
valenciana vigent, sent competents els tribunals que ostenten
la seua competència territorial a Alcalalí.
15. CONTACTE
Per a qualsevol dubte, qüestió o aclariment sobre la Marató
Fotogràfica els participants es podran dirigir al correu
electrònic afapedreguer@gmail.com, indicant com a assumpte
Marató fotogràfica #AlcalalíSenseFlor.
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