CONCURS DE FOTOGRAFIA 2017
BASES DE PARTICIPACIÓ
El Museu de la Xocolata, inaugurat l'any 2000, és una iniciativa del Gremi Provincial
de Pastisseria de Barcelona, emmarcada dins la seva voluntat d'innovar i modernitzar
el sector a partir de la tradició pastissera. El Museu constitueix el primer equipament
d'aquestes característiques a Catalunya. Durant aquests 17 anys de funcionament, el
Museu de la Xocolata s'ha consolidat com un dels equipaments més atractius de
l'oferta cultural de Barcelona i és un dels deu museus més visitats de la ciutat.
Un dels objetius principals del Museu és el desenvolupament d'un projecte cultural al
servei de la dibulgació i la sensibilització de la cultura de la xocolata, per tal
d'incrementar la seva valoració cultural i gastronòmica així com per impulsar un
instrument al servei de la valorització xocolatera i pastissera del país. A més, gràcies al
projecte museístic es pretén presentar la xocolata més enllà de la seva dimensió de
producte alimentari, proposant un passeig pels seus orígens, valor simbòlic i econòmic
al món precolombí, l'arribada a Europa, i la seva difusió com element exòtic amb
propietats medicinals i d'alt valor nutritiu.
Participants
Poden participar totes les persones físiques, majors de 18 anys i residents al territori
espanyol, sense importar la seva nacionalitat. La participació en aquest concurs
implica la total acceptació d'aquestes bases.
Tema
El tema és “Plaer i sensacions”.
L'Organizació es reserva el dret d'acceptar les obres segons s'ajustin o no al tema del
concurs.

Enviament de les obres

Cada participant podrà presentar un màxim de 2 obres i les haurà d'enviar a l'adreça
de correu electrònic admin@museuxocolata.cat en format JPG, a 72 ppp i sense
superar els 500KB amb una mida de 800 x 600 píxels ( o de 600 píxels el costat més
petit).
Juntament amb les obres hauran d'enviar el formulari d'inscripció que s'adjunta al final
d'aquest document i que també poden descarregar-se a la web del Museu:

www.museuxocolata.cat. Totes les imatges hauran de ser inèdites.
Terminis de lliurament
El termini de recepció de les fotografies serà del 13 de març al 5 de maig de 2017
(ambdós inclosos) i amb tota la documentació sol·licitada. Totes aquelles fotografies
que no respectin els requisits marcats per l'Organització seran automàticament
desqualificades.
Selecció d'obres
D'entre totes les obres rebudes, l'Organització seleccionarà les obres finalistes que
s'exposaran posteriorment en el mateix Museu de la Xocolata de Barcelona en una
exposició oberta i gratuïta.
El Museu de la Xocolata contactarà amb els autors de les obres finalistes amb
l'objectiu de que ens facin arribar les imatges a la màxima resolució possible per a
l'exposició.

Jurat i premis
El jurat del concurs serà designat pel Comitè de l'Organització i estarà format per
representants d'aquest, mestres xocolaters i membres de les entitats col·laboradores.
De totes les obres rebudes es seleccionaran les 10 fotografies finalistes que, a criteri
del jurat, més s'ajustin a les bases del concurs i tenint en compte la seva qualitat
tècnica i artística. Totes les obres finalistes rebran un diploma acreditatiu.

D'entre aquestes obres s'escollirà l'obra guanyadora, amb un premi d’una
experiencia gastronòmica per a dues persones en un restaurant amb
estrella Michelin.
El premi es pot declarar desert i la decisió del jurat serà inapelable.

Garantia d'originalitat
Els concursants garanteixen, sota la seva responsabilitat, la total i completa originalitat
de les obres que presenten a concurs i, a més, que aquestes han sigut creades
especialment per a aquesta convocatòria i no han sigut presentades a concursos
anteriors o coetanis. L'Organització, donat el cas, es reserva el dret a reclamar els
danys i prejudicis que s'hagin pogut causar per l'incompliment de la garantia personal
atorgada.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
CONCURS DE FOTOGRAFIA 2017

Nom
Cognoms
DNI
Adreça
Població
Telèfon de contacte (mòbil)
Correu electrònic

Per mitjà de la present qui signa aquest document, certifica que coneix i
accepta la totalitat de les bases del concurs de fotografia del Museu de la
Xocolata. Igualment acredita que la fotografia que adjunta és de la seva autoria
original.

Signatura:

