CONCURS FOTOGRÀFIC PREMIS SES OBRERES 2017
BASES
PARTICIPANTS
Qualsevol persona aficionada a la fotografia. El concurs és gratuït. Cada participant pot
presentar un màxim de 5 obres.
TEMA
Qualsevol acte inclòs dins les Festes de Santa Cristina, que tindran lloc del 21 al 28 de juliol de
2017. L’objectiu és mostrar la cara més desconeguda del Lloret tradicional durant els actes de la
Festa Major.
FORMAT
Entrega de les obres, en format digital, a l’adreça electrònica:

obreres.santacristina@gmail.com
Les obres s’han d’enviar en dues mides diferents:
a) en format de visualització a la mida de 1024 x 768 píxels
b) en format d’impressió amb una mida superior de 6 MP
Totes les imatges es presentaran en format JPG.
Si els arxius ocupen massa espai per enviar-los per correu electrònic, es poden fer arribar per
enllaç Wetransfer o similar.
IDENTIFICACIÓ
En el correu electrònic enviat, cal que hi figuri: nom, adreça i telèfon de l’autor/a, així com el
títol de l’obra. Si el participant fos membre de la Federació Catalana de Fotografia, cal inclourehi el número de federat.
TÈCNICA
La tècnica és lliure, però no s’acceptaran fotomuntatges per no desvirtuar l’essència de la festa.
Les fotos poden ser en blanc i negre o en color.
PREMIS
Primer premi: 300 € i diploma
Segon premi: 200 € i diploma
Tercer premi: 100 € i diploma
Quart premi: diploma
Cinquè premi: diploma
Premi especial Ses Obreres: Trofeu commemoratiu de l’acte i diploma
TRAMESA
Els participants han d’enviar les seves obres en format digital a l’adreça electrònica especificada
anteriorment.
JURAT
El jurat estarà format per tres persones reconegudes per la Federació Catalana de Fotografia
(FCF). Entre ells, un serà coneixedor de la Festa Major de Lloret de Mar.
CALENDARI

TERMINI D’ADMISSIÓ: del 29 de juliol al 4 d’agost de 2016 (ambdós inclosos)
VEREDICTE PÚBLIC: dissabte 5 d’agost de 2017, a les 11.00 h, a la Masia de Can Saragossa (aving
uda Vila de Tossa, s/n)
EXPOSICIÓ: S’exposarà una selecció de les fotografies del 7 al 18 d’agost de 2017, a la Capella de
ls Sants Metges (carrer Hospital Vell, 11).
ACTA DE CLAUSURA I LLIURAMENT DE PREMIS: divendres 11 d’agost, abans de començar el Con
cert de l’Obreria de Santa Cristina, al paratge de Santa Cristina

NOTES
• L’autor de les obres concursants, pel fet de participar en el concurs, es reconeix autor
d’aquestes obres i autoritza l’organització que siguin exposades i publicades en catàlegs,
tríptics o pòsters amb finalitat divulgadora.
• El premi especial Ses Obreres serà escollit per votació popular de les Ex-Obreres de
Santa Cristina durant la seva exposició a la Biblioteca Municipal.
• Aquest concurs té el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia i és
puntuable per a l’obtenció de les distincions d’Artista, Excel·lència i Mestre de la
Federació amb el número 2017/30.

HO ORGANITZA:
Associació Premis Ses Obreres
Obreres.santacristina@gmail.com

