
L'Associació Federal Dret a Morir Dignament (DMD) és una entitat que promou la potestat
de tota persona de disposar amb llibertat del seu cos i de la seua vida, i a triar legalment el
moment i els mitjans per posar-hi fi.

El significat de "mort digna" és una cosa molt íntima i personal. L'objectiu d'aquest concurs
és animar fotògrafs i fotògrafes, especialment els/les més joves, a reflexionar-hi per a que
puguen plasmar-la d'una manera creativa.

La mort és un tabú a la nostra societat. A través d'aquesta proposta creativa, a més, es
pretén trencar amb aquest tabú i fer extensible la visió dels participants al públic general.
Totes les obres rebudes s'exposaran a la Universitat de València del 10 al 19 de maig on es
podrà gaudir de les obres i reflexions dels/de les participants.

És per això que l'associació valenciana de DMD convoca amb la col·laboració de la
Universitat de València la PRIMERA EDICIÓ del CONCURS DE FOTOGRAFIA MORIR AMB
DIGNITAT, les bases de les quals són les següents:
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Què es per a tu morir amb dignitat?
Pretenem difondre i potenciar, mitjançant imatges fotogràfiques, la idea que la mort ha de
ser una elecció personal lliure i inalienable. Es tracta que aquestes imatges expressen què
és morir dignament, així com que defensen el dret a triar on, com i quan volem morir.

Aquest concurs està obert a qualsevol persona major d’edat. Les imatges han d'haver
estat preses per la persona que es presenta al concurs, i cap no ha d'haver estat premiada
en cap altre certamen. Hauran de ser originals i es valorarà positivament que siguen
inèdites.

Els autors o autores que hi vulguen participar remetran un mínim de 3 i un màxim de 7
imatges.

La presentació al concurs implica l'acceptació del que estableix aquesta convocatòria.
.



Les obres presentades ho seran en JPG amb una resolució mínima de 2500px.

El document de Word amb les dades i les obres s'han d'enviar per Wetransfer o similar a la
següent adreça:

 concursomorir.dignidad@gmail.com 

A l'assumpte del missatge s'ha d'incloure el text següent: “Enviament - Nom i
cognoms”.

El document Word ha de contenir les dades personals de l'autor (nom i dos cognoms,
correu electrònic, adreça postal i número de telèfon), el títol de l'obra i una descripció
d'un màxim de 120 paraules.

El nom del fitxer de les fotografies ha d'estar compost per les inicials del nom i els dos
cognoms de l'autor o l'autora. Al final s'ha d'incloure la numeració de la sèrie seguint l'ordre
de visionat [Per exemple, en el cas que es presenten 3 imatges: (JAG01.jpg), (JAG02.jpg) i
(JAG03.jpg)]

Per concloure el procés de participació, l'autor/a haurà de rebre un correu electrònic de
resposta a l'enviament, confirmant la perfecta recepció dels treballs.

Entre els enviaments de tots els participants se seleccionaran els 5 millors, i s'establirà un
ordre de relació entre ells. Els tres primers rebran un premi en metàl·lic dotat amb 500,
300 i 200 euros, respectivament. Els altres dos mereixeran la condició d'accèssit.

El termini de recepció dels treballs finalitzarà el dia 6 d’abril de 2023.

La decisió del jurat es farà pública el 20 de maig de 2023, i serà igualment inapel·lable
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Garanteixen que són responsables de la titularitat de la propietat intel·lectual de les
obres presentades. Qualsevol reclamació que es faça sobre la fotografia a concurs
recaurà en qui es presente com a autor de la mateixa.

Garanteixen que la seva obra respecta el dret a la intimitat: Totes les fotografies han
de respectar el dret a la intimitat de les persones i la seua pròpia imatge, d’acord amb
la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat
personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants que presenten fotografies es
comprometen a tenir el consentiment exprés de les persones que puguen veure
afectats els seus drets a l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge.

En presentar els seus enviaments, els autors accepten aquests termes i condicions, així
com les decisions que els organitzadors poden prendre sobre qualsevol altre assumpte
relatiu a aquesta convocatòria.

Els/les participants:

L'Associació Federal DMD no es fa responsable de qualsevol infracció comesa en aquest
sentit.

Serà un grup format per reconeguts experts i expertes internacionals, procedents de
l'àmbit professional de la fotografia i de diferents àrees de coneixement de la Universitat
de València, i la seua decisió serà inapel·lable.

La propietat intel·lectual de les obres presentades pertanyerà sempre al pertanyerà al
mateix autor o autora.

Els participants cedeixen els drets de reproducció, distribució i publicació de les seues
imatges per a la promoció i la difusió de continguts vinculats als objectius de l'Associació
Federal Dret a Morir Dignament, amb fins sense ànim de lucre.
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Els usos poden ser tant en suport físic (tot tipus de publicacions impreses i exposicions),
com en suport digital. Quan una imatge siga utilitzada, es farà esment explícit de l'autoria.

Amb totes o part de les obres rebudes, l'Associació Federal Dret a Morir Dignament podrà
fer una o diverses exposicions. La primera es realitzarà a la Universitat de València, amb el
suport del seu Vicerectorat de Cultura del 10 al 19 de maig de 2023. Altres exposicions
podran comptar amb la col·laboració d'altres entitats i institucions i es podran replicar allà
on siga d'interès per als fins de l'Associació, sense ànim de lucre sempre.
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