“XIV Biennal Olot-Fotografia”
Mostra Internacional de Fotografia, 2020.
PARTICIPANTS:
La participació és lliure i oberta a tots els fotògrafs que acceptin aquestes
bases.
CALENDARI:
La Biennal tindrà lloc del divendres 31 de juliol al dissabte 29d‘agost de 2020,
amdós inclosos. La presentació de propostes d’exposició, que es farà mitjançant
el formulari adjunt a aquestes bases, es podrà presentar fins el 29 de febrer de
2020.
SELECCIÓ:
L’Organització de la Biennal es farà càrrec de la selecció final dels participants.
La selecció es comunicarà als fotògrafs a partir del 1 d'abril i serà inapel·lable.
La comunicació de l’espai on exposar es comunicarà a partir del 1 de maig.
DOCUMENTACIÓ:
La sol·licitud de participació i les bases es troben a la web www.olotfotografia.cat
.
El autors seleccionats hauran d'imprimir el següent contracte i fer-lo arribar, signat,
com a acceptació de les bases
per via e-mail escanejata
olotfotografia@gmail.com, o via postal a:
“L’atenció de l’Associació Olot-Fotografia”.
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.
Carrer Sant Esteve, núm. 29.
17800-Olot.
DRETS DE PARTICIPACIÓ:
Tots els autors seleccionats hauran d’abonar la quantitat de 75€ en concepte de
drets de participació.
Als seleccionats se’ls comunicarà on fer l’ingrés dels drets de participació.
El pagament es farà mitjançant transferència bancària.
Un cop abonat l’import donarem per confirmada l’acceptació.
NOTA: el pagament només l'han de fer els autors seleccionats.
En cas que aquests no facin la transferència en el termini de 10 dies, donarem per
exclosa la seva sol·licitud, donant pas a un altre candidat. En cas que el
seleccionat hagi fet l’ingrés i no compleixi les bases, o es retiri voluntariament, no
se li retornarà l’import.
L’autor ha de confirmar la seva presència en el muntatge de la obra, via postal o
per correu electrònic. Els muntatges es faran durant la setmana prèvia al dia de la
inauguració. Cada autor es farà càrrec de muntar la seva exposició a l’espai ofert
per l’Organització. Aquesta estudiarà els casos particulars on això no sigui possible
i es nomenarà un comissari encarregat del muntatge.
En el cas que l'autor que ha confirmat la seva assistència, per motius sobrevinguts
no pugui finalment assistir haurà de comunicar-ho al correu electrònic de

l'Associació.
CONSERVACIÓ:
L’autor també es el responsable de la presentació de la seva obra, si aquesta no
ve amb cap tipus de protecció (vidre, metacrilat,...), l’Organització no es
responsabilitza de la seva conservació durant la Biennal. L’autor es fa responsable
dels continguts de les imatges que presenti.
L’ Organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil, no sobre les
obres exposades, les quals són responsabilitat de l’autor
ENVIAMENTS:
Els autors que NO puguin fer el muntatge de la seva obra i PREVI acord amb
l’Organització, l’hauran d’enviar a l’adreça següent:
OLOT FOTOGRAFIA
C/ Hospici, 8 (Museu Comarcal de la Garrotxa)
17800 OLOT
DEVOLUCIÓ:
Cada autor es responsabilitzarà de recollir la seva obra personalment el mateix
cap de setmana de la clausura de la Biennal. Si les obres no han estat retirades en
el termini de 7 dies a partir del dia de la clausura, les obres passaran a formar part
del fons de l’Organització o seran destruides. En casos determinats i previ acord,
l’Organització retornarà l’obra a l’autor, sempre que aquesta vingui amb un
embalatge adequat, del qual se’n farà càrrec l’autor. l’Organització no es
responsabilitza de possibles pèrdues.
L’Organització no es fa responsable de l’obra un cop entregada al transportista.
l’obra serà revisada per l’autor en el moment de rebre-la de mans del
transportista.
DRETS D’AUTOR:
• L’autor/a declara disposar de tots els drets necessaris per a l’exhibició i
publicació de les imatges presentades, en particular del dret a la pròpia
imatge de les persones que apareguin a les seves fotografies, i exonera
l’Organització de qualsevol reclamació econòmica i de qualsevol altre
tipus, per part d’entitats de gestió col·lectiva.
• L’autor/a assenyalarà, de les seves obres, la que vol que surti publicada en
el catàleg de la Biennal i en el website www.olotfotografia.cat i,
eventualment, en d’altres materials promocionals de la mostra (com són els
dossiers de premsa, el programa de mà i els cartells que puguin editar-se) i
cedeix el corresponent dret de reproducció de l’obra per a les utilitzacions
esmentades.
• Especialment l’autor exonera l’Organització de qualsevol conflicte que es
pogués derivar amb qualsevol de les Associacions de defensa dels drets
d’Autor, en especial la V.E.G.A.P., i de qualsevol demanda judicial que es
pugui produir, per no disposar l’autor dels drets de les imatges exposades a
la Biennal.
IMPREVISTOS:
L’Organització es reserva la facultat de resoldre qualsevol circumstància no

prevista en aquestes bases, així com d’efectuar canvis sobre el programa previst
per motius de força major.
DONACIÓ D’OBRA:
L’autor que ho desitgi pot fer donació d’una obra al Fons Fotogràfic d’Olot Fotografia.
ACTES:
Durant el cap de setmana inaugural es faran diversos actes entre els quals hi
trobarem, els Visionats de la beca Olot Fotografia, les presentacions d’obra de
cada autor, i els diversos tallers.
PREMIS I BECA.
Poden a optar als premis tots els autors seleccionats prèvia confirmació amb la
organització, que vulguin fer la seva presentació d’obra dins el cap de setmana
inaugural, on explicaran als assistents en que consisteix la seva obra i que vol
transmetre.
La organització atorgarà tres premis de 500€ a a les millors presentacions.

PROTECCIÓ DE DADES:

En compliment del que estableix la normativa vigent de protecció de
dades (Reglament UE 2016/679 de 27 d'abril, General de Protecció de
Dades -RGPD-) l'informem que les dades personals que ens ha proporcionat
formen part del nostre fitxer, utilitzat a l'efecte de gestió operativa i per
informar sobre totes les activitats de la Biennal Olot Fotografia.
Vostè té dret a accedir a les seves dades personals i a una còpia
electrònica; a la correcció si estan incomplets o són inexactes; o a
l'eliminació o restricció de les seves dades personals en certes
circumstàncies ofertes per la llei. Per això, contacti amb Associació Olot
Fotografia
mitjançant
Correu
electrònic
a
l'adreça
Olotfotografia@gmail.com. posant en l'assumpte "Protecció de Dades".

