20è Concurs Fotogràfic del Gironès
3a EDICIÓ NOCTURNA

Participa en
el ral·li fotogràfic
del Gironès!
Dissabte 17 de novembre de 2012

BASES

El Consell Comarcal del Gironès, l’Agrupació Fotogràfica de Salt i Zoom, Amics de la Fotografia de la
Vall de Llémena, presentem la 20a edició del Concurs Fotogràfic del Gironès, el qual, per novè any
consecutiu, s’organitza en format de ral·li. L’objectiu segueix sent crear un punt de trobada obert i participatiu per a les
entitats i les persones afeccionades a la fotografia.
PARTICIPANTS
Hi poden participar totes aquelles persones
afeccionades a la fotografia que ho desitgin.
CONCENTRACIÓ
Dissabte 17 de novembre, de 15 a 16 h, al
Centre de Visitants del Gironès, a l’avinguda de
França, 211 de Sarrià de Ter.
TEMES
Hi ha quatre temes obligatoris fixats per
l’organització. Els temes es donaran a conèixer
el mateix 17 de novembre, de 15 a 16 h, al lloc
de concentració.
FORMAT DIGITAL
Les persones participants hauran de portar
la targeta de la càmera digital lliure d’imatges,
i se’ls indicarà el nombre de fotografies que
hauran de presentar en finalitzar el concurs.

TERMINI DE RECOLLIDA DELS TEMES
Hi haurà temps des de les 15 fins a les 16 h
per recollir els temes al lloc de concentració. A
partir d’aquesta hora no es podrà participar en
el concurs.
LLIURAMENT DE FOTOGRAFIES
Caldrà lliurar la targeta de la càmera amb les
fotografies ja seleccionades al lloc i a l’hora que
s’indicarà.
INSCRIPCIÓ
La inscripció és de 5 euros. Es farà efectiva el
mateix dia del ral·li.
Es poden fer inscripcions anticipades a partir
del dia 15 d’octubre al Consell Comarcal
del Gironès, tel. 972 21 32 62 o a l’adreça
electrònica: fotografia@girones.cat.
El termini per fer les inscripcions anticipades
acaba el dia 15 de novembre a les 2 del
migdia.
Ateses les característiques del concurs, les
places són limitades.

JURAT
Estarà format per tres persones de reconeguda
experiència fotogràfica i comptarà amb la
col·laboració de la Federació Catalana de
Fotografia.
El veredicte del jurat serà públic. La data i l’hora
es comunicaran el dia del concurs.
PREMIS
Hi haurà un premi d’honor a la millor col·lecció
de 4 fotografies, una per cada tema. La resta de
premis es donaran per obra individual.
Premi d’honor:
Primer premi tema A:
Primer premi tema B:
Primer premi tema C:
Primer premi tema D:

500 €
250 €
250 €
250 €
250 €

Cada participant només pot optar a un dels
premis.
PREMI ESPECIAL 20è ANIVERSARI
Totes les persones que concursin que no
obtinguin cap dels premis anteriors i que
tinguin 20 anys o menys, podran optar a un
premi a la millor fotografia, valorat amb 100
euros i dues entrades a Port Aventura per al dia
16 de desembre de 2012.
LLIURAMENT DELS PREMIS
Tindrà lloc el 14 de desembre de 2012, a partir
de les 8 del vespre, al Centre de Visitants del
Gironès.
EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRAFIES
Es farà una ampliació d’una selecció de les
millors fotografies i de les premiades. La
inauguració de l’exposició tindrà lloc el 14 de
desembre a les 20 h al Centre de Visitants del
Gironès de Sarrià de Ter.

HI COL·LABOREN

Adherit a la
Federació Catalana
de Fotografia amb
el núm.: 2012/81

NORMES COMPLEMENTÀRIES
La participació en aquest ral·li fotogràfic comporta l’acceptació íntegra
d’aquestes bases, així com l’acceptació de les directrius i els canvis que
l’organització pugui fer per causes justificades.
El Consell Comarcal i l’organització tindran cura de la manipulació i
conservació de les obres, però no es fan responsables de cap accident que
hi pugui haver per causes alienes a la seva voluntat.
El Consell Comarcal i l’organització no es fan responsables dels danys
personals o materials que puguin sofrir els participants o els seus
acompanyants, ni dels danys que aquests puguin ocasionar.
El Consell Comarcal i l’organització no es fan responsables de l’existència de
drets a tercers en les obres presentades, així com de la reclamació per drets
d’imatge.
Aquest concurs té el reconeixement de la FCF i és puntuable per a l’obtenció
dels títols d’Artista i Mestre FCF, per això, el concursant concedeix l’autorització
als organitzadors i als seus organismes superiors (FCF, CEF i FIAP) perquè les
seves dades personals siguin mecanitzades, sempre en l’àmbit exclusiu de la
divulgació artística de les seves obres, i per a la publicació dels seus mèrits i
premis destinats per a l’obtenció de distincions FCF, CEF i FIAP.

