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4a Marató Fotogràfica d'Algaida
Diumenge, 12 de juliol de 1998

BASES
La Biblioteca Municipal i el Punt d'Informació Juvenil amb
el patrocini de l'Ajuntament i la col.laboració d'entitats
públiques i privades convoca la 4a Marató Fotogràfica
d'Algaida, que es regirà per les següents bases:

i. inscripció
1.1. La inscripció és oberta a tothom.
1.2. La inscripció a aquesta 4a Marató Fotogràfica es farà a les

Oficines Municipals de la Casa de la Vila (0/ del Rei, 6.
Tel: 971 12 50 76) de dilluns a divendres, de lO'OO a
14'00 hores o a la Biblioteca Municipal-Punt
d'Informació Juvenil de dimarts a divendres de 16'30 a

20'00 hores.

1.3. La inscripció comença dia 26 de juny i acaba dia 10 de
juliol de 1998 a les 13'00 hores.

1.4. Els participants hauran de fer constar: Nom i llinatges,
adreça i telèfon de contacte.

1.5. L'Organització obsequiarà amb una camiseta els trenta
primers inscrits, que serà entregada el dia de la Marató
Fotogràfica. A més, la Direcció General de Joventut i
Familia del Govern Balear obsequiarà amb un CARNET
JOVE els 25 primers inscrits amb les edats compreses
entre els 14 i 25 anys.

1.6. Les pel.licules es revelaran i positivaran al laboratori
BETACOLOR. Totes les despeses aniran a càrrec de
l'Organització. Els concursants únicament hauran de pagar
1000 pessetes de dret d'inscripció.

ii. categories

ILL En aquesta edició de 1998 es convoquen, per primera
vegada, dues categories de participació: la categoria
JOVE (per a participants fins a 17 anys) i la categoria
GENERAL (formada per totes aquelles persones majors
de 18 anys).

iii. la marató

III. 1. La 4a Marató Fotogràfica tendrá lloc diumenge dia 12 de
juliol de 1998. Els participants es concentraran, a partir de
les 15'00 hores, a sa Plaça d'Algaida.

IIL2. Es realitzaran 12 fotografies en un rodet (color, 35mm)
que l'Organització proveirà, gratuïtament, als participants.

IIL3. Hi haurà tres controls:

15'30 H. A sa Plaça. Primer control. Entrega dels rodets
i dels 4 primers temes

I7'30 H. Segon control. Entrega dels 4 següents temes.

19'30 H. Tercer control. Entrega dels 4 darrers temes.

21'00 H. Al Casal Pere Capellà, recepció dels rodets i
refresc.

Si algú no sap carregar o descarregar la màquina fotogràfica o
si té algun tipus de problema amb el rodet, es pot presentar a
l'Organització i es procurarà subsanar-ho.

IIL4. Els participants realitzaran una fotografia per tema. Es
imprescindible que es segueixi l'ordre donat al controls.
Si hi ha dubtes amb la interpretació d'algun tema, es
podrà consultar amb l'Organització.

iv. mostra de fotografies

IV. 1. Les fotografies seran exposades per les festes de Sant
Jaume, de dia 17 a dia 26 de juliol de 1998 a les sales del
Casal Pere Capellà (C/ des Cavallers, 22). Només figurarà
el nom dels autors de les fotografies premiades. Fins dia
24 de juliol, els visitants de l'exposició podran votar per
triar la Millor Fotografia per Votació Popular.

v. entrega de premis

V. 1. L'Entrega de premis tendrá lloc durant les festes de Sant
Jaume 1998, dia 26 de juliol, dia de santa Aimeta, a partir
de les 23'00 hores.

vi. Devolució de les fotografies

VI. 1. Les fotografies no premiades podran ser retirades de la
Biblioteca - Punt d'Informació Juvenil d'Algaida (Casal
Pere Capellà. C/ des Cavallers, 22), pel seu autor o
representant autoritzat, els dies hàbils del mesos de se¬
tembre i octubre. En cas de no fer-ho s'entendrà que hi

renuncien i les fotografies quedaran en dipòsit a l'Ajunta¬
ment que se'n reserva l'ús posterior.

VL2. Les fotografies i rodets premiats quedaran en propietat
de l'Ajuntament d'Algaida que podrà disposar d'ells de la
manera que cregui convenient.

vii. final

VII.l. L'Organització es reserva el dret de modificar algun
d'aquests punts, sempre per força major. Les
modificacions seran notificades, el més aviat possible, als
concursants.

VIL2. L'Organització no es fa responsable dels rodets velats o
deteriorats a causa de la manipulació incorrecta. Tampoc
es farà càrrec del resultat del procés de laboratori.

VIL3. La participació a la 4a Marató Fotogràfica implica
l'acceptació d'aquestes bases.

premis

Categoria general
Premí al millor rodet. 30.000 PTA amb material fotogràfic i Un
sopar per a dues persones al restaurant £5 Quatre Vents d'Algaida
Premi al segon millor rodet. 20.000 PTA amb material
fotogràfic i Un sopar per a dues persones al restaurant Puig de
Randa.
Millor fotografia. 15.000 PTA amb material fotogràfic i Un
sopar per a dues persones al restaurant Cal Dimoni d'Algaida
Premi a la millor fotografia per votació popular. Ampliació 30
x45.

Categoria infantil-Juvenil
Premi al millor rodet. Cámara fotogràfica donada per Sa Nostra.
Lot de llibres donat per la Comissió de Cultura i Patrimoni
Històric del CIM.
Premi al segon millor rodet. Lot de llibres donat per la Conússió
de Cultura i Patrimoni Històric del CIM.
Millor fotografia. Lot de llibres donat per la Comissió de Cultura
i Patrimoni Històric del CIM.
Premi a la millor fotografia per votació popular. Lot de llibres
donat per la Comissió de Cultura i Patrimoni Històric del CIM.

premis especials

Donats per la Banca March; "la Caixa"; el Banc
Central Hispano i "Sa Nostra".


