BASES cuVic

1-

Finalitat
L'objectiu d’aquestes bases és exposar la normativa que cal seguir per participar en el projecte “cuVic”, que
s'organitza des de l’Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vic amb motiu de la capitalitat de la cultura catalana
2016.
Les bases següents defineixen el procediment que cal seguir per a què les persones interessades puguin
presentar la sol·licitud per exposar les seves fotografies dins d’aquest projecte, en les dates i amb les
condicions que es descriuen en aquestes bases.

2-

Definició del projecte
“cuVic” és un projecte de l’Ajuntament de Vic, inclòs dins de la programació Vic Capital de la Cultura
Catalana 2016, que pretén promocionar els fotògrafs osonencs exposant les seves obres en diferents espais
públics de la ciutat. Aquests espais exteriors seran visibles durant tot el mes sense aplicació de les tarifes,
els horaris i les limitacions d’un espai expositiu convencional. Les fotografies s’exposaran en cubs de gran
format itinerats per diferents espais de la ciutat.
El tema sobre el qual han de basar-se les fotografies presentades és “la cultura catalana” entesa en el sentit
més ampli, des de la més popular, festiva i folklòrica, fins a la més innovadora i contemporània.
L’exposició de les millors fotografies presentades es farà del 6 al 29 de febrer en diversos espais de la ciutat
de Vic.

3- Participació
La participació en aquest projecte està oberta exclusivament a fotògrafs nascuts a la comarca d’Osona o que
hi resideixin actualment.
Cada participant haurà de presentar, per correu electrònic, 3 fotografies relacionades amb la temàtica del
projecte: “la cultura catalana”.
L’Ajuntament de Vic es farà càrrec de la impressió i de la col·locació de les obres seleccionades en els cubs.

4- Dotació econòmica
Cadascun dels fotògrafs seleccionats rebrà 300 euros nets. Serà imprescindible presentar la factura
corresponent. Aquest import es pagarà en concepte de drets de reproducció de les imatges, en cap cas per
la de compra de les imatges.
5- Condicions de les obres presentades
Amb la participació en aquest projecte, la persona que s’hi presenta declara explícitament que és l’autor de
les obres presentades i que aquestes obres estan lliures de drets de tercers.

Tot i així, els participants hauran de presentar un document acreditatiu de l’autoria de les fotografies
presentades i de la cessió de drets d’explotació a l’Ajuntament única i exclusivament per al termini que va
des de l’inici del projecte fins al final de l’exposició. El mateix document també haurà de fer constar que
l’Ajuntament de Vic podrà utilitzar les fotografies presentades per finalitats promocionals del projecte
cuVic.
El participant es responsabilitza de tota reclamació de tercers a causa de drets d’imatge. L’Ajuntament de
Vic no es responsabilitzarà de l’incompliment d’aquests requisits.

6- Presentació dels treballs
Per accedir a la convocatòria caldrà enviar al correu electrònic cuvic@vic.cat la documentació següent:
- Document acreditatiu d’autoria de l’obra.
- Document de la cessió de drets d’explotació a l’Ajuntament única i exclusivament per al termini que va des
de l’inici del projecte i fins al final de l’exposició. Aquest document també haurà de fer constar que
l’Ajuntament de Vic podrà utilitzar les fotografies presentades per finalitats promocionals del projecte
cuVic.
- Document en què consti nom, cognoms, adreça postal, correu electrònic i telèfon de l’autor.
- Tres fotografies relacionades amb la temàtica del projecte: “la cultura catalana”. Les fotografies hauran de
presentar-se en format JPG, una dimensió mínima de 3.000 píxels i resolució mínima de 300 dpi. Les
fotografies que siguin seleccionades per ser impreses requeriran unes característiques de resolució
superiors, que es comunicaran i s’especificaran per correu electrònic als autors guanyadors.
Només es podrà presentar una sol·licitud per fotògraf.

7- Termini de presentació
El període de presentació de les propostes quedarà obert des de la publicació d’aquestes bases fins al 31 de
desembre de 2015.

8- Avaluació de projectes
Es constituirà una comissió de selecció, integrada per l'equip tècnic de l’Àrea de Cultura i per professionals
de l’àmbit de la imatge i la fotografia, que escollirà les millors col·leccions fotogràfiques presentades, així
com la millor fotografia de cada col·lecció. Aquestes fotografies són les que s’exposaran als cubs, de 2m
d’alt x 3m d’amplada.
La decisió de la comissió de selecció es comunicarà a tots els participants per correu electrònic.

9- Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació de les bases que la regulen i la
renúncia a qualsevol reclamació legal. Concórrer a aquesta convocatòria també implica l’acceptació total de
la resolució de la Comissió de selecció, així com dels canvis que, com a conseqüència de causes alienes a
l’organització, es puguin produir.
El veredicte d’aquesta Comissió serà inapel·lable.
Vic, octubre de 2015

