
TERMES I CONDICIONS
RESIDÈNCIA DE CREACIÓ I EXPERIMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

Provisions generals

1. Les presents bases defineixen els termes i condicions de participació en la Convocatòria per a
participar en la Residència de Creació i Experimentació del Revela’t Festival 2023 (d'ara
endavant: Convocatòria Residència).

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

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

4. L'objectiu de la Convocatòria Residència és seleccionar vuit artistes que treballin en l'àmbit
de la fotografia o processos analògics perquè comparteixin espai i coneixements durant una
setmana i puguin desenvolupar així les seves pràctiques i projectes a escala individual i
col·lectiva, coincidint amb el festival de fotografia analògica Revela’t. La Residència es durà
a terme del 4 a l'11 de juny de 2023 i com a resultat d'aquesta, el grup seleccionat, tindrà una
exposició en el Revela’t 2024.

Condicions de participació

1. Podran postular tots aquells fotògrafs/es de qualsevol nacionalitat, origen o lloc de residència
majors de 18 anys o amb el permís d'un tutor, que desenvolupin la seva activitat principalment
en el camp de la fotografia química o analògica i estiguin disposats a treballar de manera
personal o conjuntament en el seu projecte durant aquest intercanvi. El projecte ha de
treballar-se durant la setmana del festival, però l'autor tindrà tot l'any per a acabar de
desenvolupar-lo i presentar-lo en la pròxima edició del festival.

2. Les obres que es duguin a terme en la Residència hauran de ser d'autoria de la persona que es
presenta, en cap cas podran ser gravades amb drets de tercers.

3. Cada participant de la Convocatòria Residència es compromet al fet que l'Organitzador utilitzi
la seva adreça de correu electrònic a efectes informatius (Newsletter).

4. Enviament del portafolis:

● Els portafolis han de presentar-se abans del 29.03.2023.

● El participant haurà de seguir el procés de registre d'acord amb el formulari del lloc
web. La informació relativa al participant en el formulari ha de ser la més precisa
possible. Es demanarà informació sobre les dades personals del participant, una bio i
portafolis.

● El participant té dret a rebre una factura, sempre que enviï les dades necessàries per
correu electrònic a espaifotografic@gmail.com.
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● En cap cas, es podran fer canvis en la inscripció una vegada estigui enviada.

5. La participació en la Convocatòria Residència s'entén com l'acceptació de les seves bases.

Avaluació de portafolis

1. La data límit per a les inscripcions és el 29.03.2023.

2. Trobaràs informació relativa als membres del jurat i tutors en el 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 seves decisions ni a informar sobre el
desenvolupament de les deliberacions.

5. La tarifa per a participar en la Convocatòria és de 10€ per als Amics/gues de Revela’t i de 20€
per al públic general. Únicament en cas de ser seleccionat/da com a participant de l'activitat,
hauràs d'ingressar l'import de 100€ en concepte de quota de participació.

6. El descompte dels amics/gues del Revela’t no és aplicable a la quota de participació.

Els seleccionats/des

1. Vuit portafolis seran seleccionats pel Jurat. L'organització es reservarà els següents portafolis
millor valorats en cas que algun/a participant seleccionat no pugui finalment ser present en
l'activitat.

2. L'activitat consistirà en una setmana (de diumenge 4 a diumenge 11 de juny 2023) en què
els/les residents, s'allotjaran en una masia a l'epicentre del festival, a Vilassar de Dalt,
s'organitzaran tallers entre residents, i una programació d'activitats i excursions de lliure
elecció així com temps lliure per a treballar en els projectes.

3. Tots/es els/les participants seleccionats/des rebran un FULL PASS per a participar en totes les
activitats i exposicions del festival Revela’t 2023.

4. L'allotjament durant tota l'estada, així com esmorzars i menjars entre setmana, estan coberts
pel festival (del 4 a l'11 de juny).

5. Accés al laboratori i estudi fotogràfic.

6. El viatge fins a Vilassar de Dalt, els materials i altres recursos no contemplats en aquestes
bases seran assumits per la persona seleccionada.

7. Participació del Brunch Exclusiu amb els/les autors/es de l'Edició, així com els galeristes,
comissaris i altres experts/es de l'àmbit.

8. Revela’t es compromet a facilitar una direcció i també contactes de proveïdors de materials i
recursos amb la condició d'agilitzar i facilitar el procés de treball per als seleccionats/des i que
puguin comptar amb el material disponible una vegada arribin a la Residència.



9. Els seleccionats/des hauran d'ingressar l'import de 100€ a través de transferència o PayPal
amb les dades que s'enviessin al correu proporcionat pel participant. Tindran temps per a fer
l'ingrés fins al 30.04.2023, en cas de no fer aquest ingrés, la selecció de l'autor/a quedarà
anul·lada, i es transferirà la seva plaça al següent participant de la llista.

10. El/la participant es compromet a cedir una obra original produïda per a l'exposició del
Revela’t Festival 2024, després de l'esdeveniment a l’Associació Fotogràfica EspaiFoto, amb
el seu corresponent certificat d'autenticitat, perquè aquesta obra passi a formar part de l'arxiu
fotogràfic del Revela’t.

Provisions finals

1. Els portafolis que no compleixin amb les normes del festival, no seran preses en consideració.
En cap cas es retornarà l'import de la inscripció a la Convocatòria Residència. Si us plau,
revisa els criteris de selecció abans d'aplicar.

2. Els anuncis i informació relativa a la Convocatòria Residència es publicaran en 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 Residència hauran d'enviar-se
per correu electrònic a: espaifotografic@gmail.com.

4. Calendari de la Convocatòria:
● Anunci de la Convocatòria: 27.01.2023
● Data límit de Presentació de projectes: 29.03.2023
● Informar els Participants sobre els resultats abans del: 10.04.23

5. L'Organitzador es reserva el dret de detenir, canviar o prolongar la Convocatòria Residència.

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

7. 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 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 en l'Associació Fotogràfica
Espaifoto i al tractament automatitzat d'aquests, per a l'enviament de 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 canvies d'opinió, només
has d'enviar un email a espaifotografic@gmail.com.

8. 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.

Signatura Associació Fotogràfica EspaiFoto
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A Vilassar de Dalt, 16 de gener de 2023


