FIRA DEL VAPOR 2017
Bases del 9è. Concurs Fotogràfic

TEMA:
Imatge de la Fira del Vapor 2017 a celebrar els dies 27 i 28 de maig de 2017

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
- El concurs és obert a tothom que hi vulgui participar
- Cada participant pot presentar fins a un màxim de 5 obres
- Les fotografies poden ser en blanc i negre o color, (amb total llibertat de tècnica o
procediment)
- El format fotogràfic és lliure. Les fotografies han de ser presentades sobre cartolina o
base rígida de 30x40 cm (mai en marc o sota vidre)
- Totes les fotografies portaran a la part del revés el nom, l’adreça, el telèfon de l’autor/a i
el número de federat si s’escau, així com la identificació de l’espai a què correspon
- Les obres han de ser presentades amb paper fotogràfic

GRUPS
- Categoria nacional
-

Categoria local:
Concursants residents a la nostra població, hi haurà dues categories:
1r. SÈNIOR. A partir de 18 anys
2n. JUVENIL. Des de 12 a 17 anys

TRAMESA
Els participants poden portar les seves fotografies fins el dia 21 de juliol d’engany, a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 8h a 14h o bé les poden enviar a:
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Plaça de l’Ajuntament, 10
08295 Sant Vicenç de Castellet

VEREDICTE
El jurat estarà format per tres membres de la Federació Catalana de Fotografia.
El veredicte es realitzarà el dimarts 5 de setembre a les 18h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
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EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS
L’entrega de premis es portarà a terme el dia 11 de setembre de 2017, a les 10h a la Plaça de
l’Ajuntament
Les obres premiades romandran exposades dins els actes de la 10a. edició de la Fira del
Vapor, juny 2018

RETORN FOTOGRAFIES
- Les fotografies no premiades podran ser recollides a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
del dia 12 al 30 de setembre
- Un cop passat el dia 1 d’octubre de 2016, les obres seran retornades als autors per correu
ordinari.
PREMIS
NACIONAL

1r........ 300€
2n....... 150 €
3r........ 75 €

LOCAL CATEGORIA SÈNIOR

1r....... 150 €
2n...... 75 €

JUVENIL PREMI ESPECIAL
Val de compra a la botiga Fotogènic per un valor de 70€

NOTES
- Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització
- L’organització no es responsabilitza de cap desperfecte aliè
- Participar en aquest concurs pressuposa estar d’acord amb aquestes bases
- Les obres guanyadores restaran en propietat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
i podran ser publicades en qualsevol mitjà de premsa, publicitat i promoció de la Fira del
Vapor fent constar el nom de l’autor
- En les imatges on surtin persones, l’autor/a n’haurà de tenir el seu consentiment
- Telèfon de contacte: 93 693 06 11
- Aquest concurs és puntuable per l’obtenció de les distincions d’Excel·lència, d’Artista i
Mestre de la Federació Catalana de Fotografia i reconegut amb el nº. 2017-48

ORGANITZEN
Foto Art Manresa
Comissió Fira del Vapor
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
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