CALENDARI
Admissió
Fins al 15 de setembre a les 24h
Veredicte
30 de setembre de 2017 a les 11h
Lliurament de premis i exposició
3 de novembre de 2017 a les 19h
a la sala Auditori de Can Figueres

ASSOCIACIÓ D'ARTISTES DE PREMIÀ DE DALT
"Can Figueres"
Riera de Sant Pere, 88
08338 Premià de Dalt (Barcelona)

CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL

2017

CALENDARIO
Admisión
Hasta el 15 de septiembre a las 24h
Veredicto
30 de septiembre de 2017 a las 11h
Entrega de premios y exposición
3 de noviembre de 2017 a las 19h
en la sala Auditori de Can Figueres

Número de Patrocini

2017-67

***Aquest concurs puntua per als títols que atorga l'FCF
*** Este concurso es puntuable para los títulos que otorga la FCF

BASES

BASES

Participants:
Tothom que ho vulgui.

Participantes
Todas aquellas personas que lo deseen

Tema
Lliure

Tema
Libre

Nombre d'obres
Un màxim de tres

Número de obras
Un máximo de tres

Tècnica
S'admetrà qualsevol tractament digital

Técnica
Se admitirá cualquier tratamiento digital

Tècnica
Les imatges han de ser en format JPG amb un màxim
de 1024 píxels en sentit horitzontal i 768 píxels en
sentit vertical, amb una resolució de 72 dpi.

Técnica
Las imágenes deben ser en formato JPG con un máximo de
1024 píxeles en sentido horizontal y 768 píxeles en sentido
vertical, con una resolución de 72 dpi.

Nom dels arxius
Cognom – inicial del nom – núm. d'ordre
Exemple: Josep Puig, 1a foto=
puig-j-1.jpg

Nombre de los archivos
Apellido - inicial del nombre– núm. de orden
Ejemplo: Josep Puig, 1ª foto =
Puig-j-1.jpg

Jurat
Estarà format per tres membres del cos de jurats de la
Federació Catalana de Fotografia i un membre de
l'associació. El seu veredicte serà inapel·lable.

Jurado
Estará formado por tres miembros del cuerpo de jurados de
la Federación Catalana de Fotografía y un miembro de la
asociación. Su veredicto será inapelable.

Tramesa
Els arxius s'enviaran al correu: digifoto.pd@gmail.com
conjuntament amb el formulari d'inscripció que
trobareu al web:
http://associacioartistes.wordpress.com
Notes
El fet de participar suposarà la total acceptació
d'aquestes bases. Les obres que no les compleixin
quedaran desqualificades.
Els autors es responsabilitzaran de la no existència de
drets de tercers i de tota reclamació de drets d'imatge
Els autors participants autoritzen la reproducció i
difusió lliure de les obres guanyadores sense
abonament de drets, fent constar el nom de l'autor
La notificació de resultats es farà via e-mail i els
finalistes hauran d'enviar la imatge amb més resolució
per poder-la imprimir per l'exposició.
No s'admetran les obres presentades en edicions
anteriors d'aquest mateix concurs.

Envío
Los archivos se enviarán al correo: digifoto.pd@gmail.com
conjuntamente con el formulario de inscripción que
encontrareis en la web:
http://associacioartistes.wordpress.com
Notas
El hecho de participar supone la aceptación de estas bases.
Las obras que no las cumplan quedarán descalificadas.
Los autores se responsabilizarán de la no existencia de
derechos de terceros y de toda reclamación de derechos de
imagen
Los autores participantes autorizan la reproducción y
difusión libre de las obras ganadoras sin abono de
derechos, haciendo constar el nombre del autor
La notificación de resultados se hará vía e-mail y los
finalistas deberán enviar la imagen a más resolución para
poder imprimirla para la exposición.
No se admitirán obras presentadas en pasadas
ediciones de este mismo concurso.

PREMIS
1r premi
Medalla d'OR de la CEF i 200 €
2n premi
Medalla d'Argent de la CEF i 100 €
3r premi
Medalla de Bronze de la CEF i 50 €
Cinc primers finalistes
Diploma
*** El lliurament de premis es farà a la sala auditori
de Can Figueres de Premià de Dalt.
PREMIOS
1er premio
Medalla de Oro de la CEF y 200 €
2 º premio
Medalla de Plata de la CEF y 100 €
3 º premio
Medalla de Bronce de la CEF y 50 €
Cinco primeros finalistas
Diploma
La entrega de premios se hará en la sala
auditori de Can Figueres de Premià de Dalt.

***

E-mail de contacte/o:
digifoto.pd@gmail.com
http://associacioartistes.wordpress.com

