CONCURS DE FOTOGRAFIA DELS ARMATS DE LA SANG DE REUS
Xè OPUS TESSELLATUM “ARMATS 2020”
Per fomentar el coneixement i difusió dels Armats de la Sang
Bases
PARTICIPANTS – Està oberta a la participació de totes les persones.
TEMA - El concurs constarà de dues seccions:
 Qualsevol aspecte de les activitats dels Armats de la Sang de Reus en la
Quaresma i Setmana Santa de l’any 2020.
 PREMI ESPECIAL OPUSCLE DELS ARMATS DE LA SANG ANY

2021
OBRES - Màxim de 4 per autor i secció, en B/N o color. Imatge fotogràfica de mida
lliure, però que anirà reforçada amb cartolina rígida o paspartú negre de 40x50 cm.
IDENTIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS - Les obres portaran al darrere anotats
un pseudònim i el títol de les fotografies. S’adjuntarà un sobre tancat, encapçalat pel
pseudònim, a l’interior del qual hi haurà un CD amb les fotografies en format digital
(jpg), una targeta amb el títol de l’obra, el nom i cognoms, l’adreça, mail i el telèfon de
l’autor/s.
TRAMESES - Al Carreró de la Puríssima Sang, núm. 12 de Reus. Cal que els sobres
estiguin protegits amb suport rígid per tal d’evitar desperfectes de tramesa.
TERMINI D’ADMISSIÓ - El termini d’admissió finalitza el dia de Corpus Christi, 11
de juny de 2020.
VEREDICTE - El jurat estarà format per dues persones d’acreditat criteri fotogràfic,
dos representants de la Junta de Govern de la R. Congregació de la P. Sang, dos
representants dels Armats de la Sang i un representant de l’Arxiprestat de Reus.
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS – A la sala
“La Vintiquatrena” de la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia, Raval de Robuster,
34, de Reus.
HORARI D’OBERTURA PER A VISITAR L’EXPOSICIÓ - Tots els dies en
horari d’obertura de la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia.
PREMIS – Premi a la millor col·lecció
Premi a la millor fotografia
Premi especial que serà la portada de l’Opuscle dels Armats de la Sang per l’any 2021
i podrà ser concedit a qualsevol autor, encara que ja hagi aconseguit un altre premi.
Per optar a aquest premi, les fotografies han de ser obligatòriament en format vertical
i a color.

REPRODUCCIÓ DE LES OBRES - Tots els autors participants autoritzen la
reproducció de les seves obres per a usos no comercials, esmentant sempre el nom
de l’autor i sense cap tipus de retribució.
Els participants es responsabilitzaran totalment dels drets de tercers i de qualsevol
reclamació per drets d’imatge.
RETORN DE LES OBRES NO PREMIADES - Es realitzarà a petició dels autors
via mail a "armatsdelasang@tinet.cat" abans d’un mes, una vegada finalitzada
l’exposició. De no ser així, les obres restaran a l'arxiu fotogràfic dels Armats de la Sang
de Reus.
NOTES - Les obres guanyadores quedaran en propietat dels Armats de la Sang de
Reus. Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització. L’organització no es fa
responsable de cap desperfecte a les obres. Els concursants podran optar a un premi
en cadascuna de les modalitats convocades. La quantitat d'obres exposades anirà en
funció de l'espai disponible a la sala. Participar en aquest concurs pressuposa
l’acceptació d’aquestes bases.
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