BASES
Participants:
Tothom qui ho desitgi.

Tema:

Carrers enramats de la Vila de Sallent 2017. Les fotografies han de ser
exclusivament de carrers enramats. No s’admetrà cap tipus de muntatge.

Obres:
Màxim tres obres per autor.

Modalitat:
Color o monocrom.

Mides:
Les de l’imatge lliures, i muntades sobre cartolina rígida de 30 x 40 cm.
Les fotos s'hauran de presentar en paper fotogràfic.

Identificació:
Al dors de cada fotografia s’indicarà el títol, nom, adreça, telèfon, e-mail i si
és pertany a una entitat fotogràfica. Els socis/sòcies de la FCF el nº de soci.
Els del FotoClubSallent han de posar SOCIAL per participar al apartat del
social.

Trameses:
Lliure de despeses a Foto Club Sallent, Concurs de Fotografia Enramades
2017, Exc. Ajuntament de Sallent, Plaça de la Vila 1, 08650 Sallent. O bé al
local del Foto Club els dissabtes de 17 a 19 h.

Lliurament de guardons:
El dissabte dia 9 de setembre a les 12:00 h. durant la inauguració de la
exposició al Centre de Cultura Joan Puig i Elias (Antiga Biblioteca)

Devolució:
Durant el mes d’octubre.

NOTES:
* Hi haurà un jurat d’admissió de les obres.
* Cap concursant podrà optar a mes d’un premi.
* Les fotografies premiades restaran en poder de Foto Club Sallent, el qual es
reserva el dret de reproduir-ne total o parcialment les que cregui oportunes
sempre citan el nom de l’autor.
* El concurs es puntuable per obtenir distincions AFCF-EFCF i MFCF
de la Federació Catalana de fotografia amb el nº 2017-32
* Qualsevol cas no inclòs en aquestes bases, serà resolt pels organitzadors.
* Pel sol fet de participar els autors reconeixen ser posseïdors dels drets
d’imatge i d’autor de les obres presentades al concurs.
* Malgrat que es posarà el màxim d’atenció en el tracte de les obres,
l’organització no es fa responsable de qualsevol desperfecte que poguessin
sofrir.
* Totes les fotografies seran exposades.
* La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

PREMIS:
Nacional:

Social:

1er: 130€ i medalla daurada de la FCF
1er: 60 € i trofeu
2on:100€ i medalla platejada de la FCF
2on: 50 € i trofeu
3er: 60€ i medalla bronzejada de la FCF 3er: 30 € i trofeu
4art: Trofeu
5è: Trofeu
Tots els premiats en el Nacional, i siguin socis/sòcies de la
FCF, tindran també un punt.
El Nacional es obert a tothom. El Social nomès pels socis/sòcies del
FotoclubSallent.

CALENDARI:
Termini d’admissió: El dia 23 d’agost
Veredicte: Serà públic el dia 26 d’agost del 2017 a les 19:00 h al local
social del Foto-Club, Centre de Cultura Joan Puig i Elias (Antiga Biblioteca).
El Jurat el formaran tres membres de la FCF, Federació Catalana de
Fotografia.

ORGANITZA:

Col·labora:

Nº ............
Patrocini nº
2017-32

3er Premi Nacional (2016) - Laia Garrido

Del 15 al 19 de Juny del 2017

