
TERMES I CONDICIONS
Provisions generals

1. Aquestes bases defineixen els termes i condicions de participació a la Convocatòria
del Revela'T Festival 2023 (d'ara endavant: Convocatòria).

2. El Certamen és organitzat per l'Associació Fotogràfica EspaiFoto. C/Riera de Targa
47, 1 pis, 08339, Vilassar de Dalt, Espanya.

3. La participació a la Convocatòria està subjecta a una quota d'inscripció.

4. L'objectiu de la Convocatòria és seleccionar els tres projectes més interessants, que
es presentaran al Festival de Fotografia Analògica Contemporània, Revela’T 2023

Condicions de participació a la Convocatòria
1. Podran postular tots aquells fotògrafs de qualsevol nacionalitat, origen o lloc de

residència, que desenvolupin la seva activitat tant en el camp de la fotografia
química com analògica.

2. El tema d'aquest any és “Camins” i els projectes presentats han de tenir algun vincle
amb ell.

3. Cada projecte presentat comptarà com una inscripció. Cada fotògraf pot presentar
més d'una inscripció.

4. També s'hi poden presentar projectes d'autoria de duos o col·lectius.

5. Les obres incloses en el Projecte hauran de ser d'autoria de la persona o persones
que les presentin en el cas de duos i col·lectius, en cap cas podran ser gravades
amb drets de tercers.

6. Cada participant de la Convocatòria està d’acord amb el fet que l'Organitzador utilitzi
la seva adreça de correu electrònic a efectes informatius (Newsletter).

7. La participació en la Convocatòria s'entén com l'acceptació de les bases.

8. Enviament del projecte

● Els projectes s'han de presentar abans del 20.12.2022

● Els projectes s'han d'inscriure a través de
(https://site.picter.com/revelat-paths)

● El participant haurà de seguir el procés de registre d'acord amb el formulari
del lloc web. La informació relativa al participant i el seu projecte inclosa en el
formulari ha de ser tan precisa com sigui possible.



● El participant té dret a rebre una factura amb IVA, sempre que envieu les
dades necessàries per correu electrònic a espaifotografic@gmail.com

Evaluació de projectes
1. La data límit per a les inscripcions és el 20.12.2022

2. Trobareu els membres del jurat al nostre lloc web i a Picter.

3. Les decisions del Jurat són finals i inapel·lables.

4. El Jurat no estarà obligat a justificar les decisions ni a informar sobre el
desenvolupament de les deliberacions.

5. La tarifa per participar en la Convocatòria és de 10€ per als Amics de Revela'T i de
20€ per al públic general.

Els guanyadors
El primer guanyador rebrá

● Fins a 1500€ en producció o transport del projecte
● Suport al viatge per venir al festival durant el Main Weekend fins a 150€
● Allotjament per 1 nit durant el Main Weekend de Revela’T
● Visibilitat i promoció Nacional i Internacional
● FULL PASS i accés a l'exclusiu BRUNCH
● Inclusió al programa del festival
● Trobada amb professionals de la indústria durant el Main Weekend
● Presència als mitjans

El segon guanyador rebrà
● Fins a 1000€ en producció o transport del projecte
● Suport al viatge per venir al festival durant el Main Weekend fins a 100€
● Allotjament per 1 nit durant el Main Weekend de Revela’T
● Visibilitat i promoció Nacional i Internacional
● FULL PASS i accés a l'exclusiu BRUNCH
● Inclusió al programa del festival
● Trobada amb professionals de la indústria durant el Main Weekend
● Presència als mitjans

El tercer guanyador rebrà
● Fins a 500€ en producció o transport del projecte
● Suport al viatge per venir al festival durant el Main Weekend fins a 100€
● Allotjament per 1 nit durant el Main Weekend de Revela’T
● Visibilitat i promoció Nacional i Internacional
● FULL PASS i accés a l'exclusiu BRUNCH
● Inclusió al programa del festival
● Trobada amb professionals de la indústria durant el Main Weekend
● Presència als mitjans

Tots/tes els/les participants



Tots/tes els/les participants tindran l'oportunitat d'exposar el seu projecte en una projecció
digital durant tot el mes del festival que tindrà lloc al mateix espai que la resta d'exposicions.

1. Tres projectes seran seleccionats pel Jurat. Els altres autors que hagin aconseguit
una bona puntuació poden ser contactats per l'Organització per tenir l'oportunitat
d'exposar al Festival. En aquest cas, les despeses de producció o transport del
projecte no aniran a càrrec del festival.

2. L'organitzador no preveu cap remuneració addicional relacionada amb l'organització
de l'exposició.

3. La producció i el transport dels projectes guanyadors són decisions que seran
preses per l'Organització tenint aquesta la darrera paraula sobre això. L'organització
sol treballar amb col·laboracions en el procés de producció, el valor de la
col·laboració és l'import que cal tenir en compte.

4. L'Organització es reserva el dret de decidir el laboratori, la impremta o el transport
escollit per als projectes guanyadors.

5. Els projectes que produirà Revela'T estaran al catàleg itinerant de la Organització
durant 2 anys. Les obres tindran l'oportunitat de viatjar a altres galeries i festivals
amb una tarifa establerta de mutu acord per l'autor i l'organització.

6. Els autors tindran l'oportunitat de vendre la seva obra al festival. L'única obra que es
podrà vendre és la que s'exhibirà a Revela'T 2023. L'organització cobrarà una taxa
del 30% per concepte d'administració i gestió en el cas d'obres produïdes. I un 50%
en el cas de les produccions fetes pel festival.

7. Els guanyadors tindran una estada d'una nit coberta a una família amfitriona o a un
hotel. Aquesta nit serà durant el Main Weekend del festival el juny del 2023.

Provisions finals
1. Les inscripcions que no compleixin les regles no seran preses en consideració. En

cap cas no es retornarà l'import de la inscripció a la Convocatòria. Llegiu els criteris
de selecció abans d'aplicar.

2. Els anuncis i informació relativa a la Convocatòria es publicaran a les nostres xarxes
socials (instagram: revelatfestival) i a través de la nostra newsletter i pàgina web
(revelatfestival.com)

3. Tota la correspondència i consultes relatives a la Convocatòria s'hauran d'enviar per
correu electrònic a: espaifotografic@gmail.com

4. Calendari de la Convocatòria
● Anunci de la Convocatòria: 07.11.2022
● Data límit de presentació de projectes: 20.12.2022
● Informar els participants sobre els resultants a tot tardar: 06.02.2023



5. L'organitzador es reserva el dret d'aturar, canviar o perllongar la convocatòria.

6. L'organitzador té dret a cancel·lar la convocatòria sense donar cap raó i no
seleccionar el guanyador. En aquest cas, es retornarà l’import d’inscripció.

7. Les persones que no compleixin algun dels requisits establerts en aquestes Bases o
proporcionin informació falsa seran automàticament eliminades de la Convocatòria

8. La participació en la Convocatòria per part d'un participant (presentació del Projecte)
equival a l'acceptació del contingut d'aquestes Bases.

9. De conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de
Comerç Electrònic (LSSI) i amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades
(LOPD), l'Associació Fotogràfica Espaifoto garanteix la seguretat i la confidencialitat
de les dades personals facilitades en aquesta entrada. L'usuari queda informat i
presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers
automatitzats existents a l'Associació Fotogràfica Espaifoto i al tractament
automatitzat d'aquests, per enviar notícies d'interès sobre les seves activitats. En tot
cas, l'Associació Fotogràfica Espaifoto assegura l'exercici dels drets en els termes
establerts per la legislació vigent. Si en algun moment canvieu d'opinió, només heu
d'enviar un email a espaifotografic@gmail.com

10. Revela’T Festival es reserva el dret de cancel·lar exposicions o esdeveniments
programats si es percep que l'aplicació, d'alguna manera, ha desprestigiat el
Festival. Si per alguna raó el sol·licitant seleccionat no pot exhibir segons el que s'ha
planejat, sempre que sigui possible, ha d'avisar el Festival Revela'T amb almenys 2
mesos d'anticipació abans del llançament del Festival el juny de 2023.

11. L'Organització es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista en
aquestes bases, així com a fer canvis en el programa previst per causes de força
major.


