XXVI Ral·li Fotogràfic de Badia del Vallès 2018
BASES
21 d'octubre de 2018
Participants: dirigit a tothom
Modalitat: digital
Categories: adults i juvenil/infantil
Temes:Tres que seran indicats el mateix dia del Ral·li en el moment de la sortida
Fotografies: Màxim 3 fotografies
Data: 21 d’octubre de 2018
Inscripcions:PerWhatsApp al número 636 794 503
i a l'adreça electrònica:fotobadia.concursos@gmail.com
Horari: de 9.30 a 10 h, ClubFotoBadia,av. de la Mediterrània, núm 18. Badia del Vallès
A les 10.15 h, fotografia del grup
De les 13.00 h a les 13.30 h, arribada
ClubFotoBadia,av. de la Mediterrània, núm 18
Inscripció: Adult 5 €. inclou esmorzar
juvenil/infantil: gratuït
Només seran vàlides les inscripcions fetes i pagades abans de les 19 h, del dia 19 d’octubre.
Qui no sigui veí/ïna de Badia del Vallès haurà d’inscriure-s’hi prèviament i podrà fer el
pagament en el moment de la sortida.
Qüestions tècniques:
Cada concursant només podrà optar a un sol premi.
 Per optar al Premi de millor reportatge hi hauria d’haver, com a mínim,
 una fotografia per tema.
 Exposició de les fotografies guanyadores i finalistes a www.clubfotobadia.com
 No hi ha limitacions pel que fa als tipus d’objectius i als efectes especials.
 No es podran retocar les fotografies.
 Els/les participants a l'apartat juvenil/infantil optaran també als premis de la categoria
d' adults.
 En el moment de fer la descàrrega de la càmera/targeta de memòria, el concursant
n’indicarà els números d' arxius.
 Les fotografies han de ser en format JPG.
 Les fotografies han de ser fetes a la població de Badia del Vallès.
Notes:
 Aquest ral·li puntua per a l’obtenció de les distincions EFCF, AFCF i MFCF.
 El fet de prendre part en aquests ral·lis fotogràfics obliga a tots els participants a complir
estrictament amb les bases i horaris establerts.
 L’organització es reserva el dret de modificar el programa si així ho creu necessari.
 En cas de pluja o mal temps els ral·lis fotogràfics se celebraran igualment.
 El veredicte del jurat serà inapel·lable.
 Les fotos guanyadores passaran a l’arxiu del Club de Fotografia. En el cas que siguin
publicades, s´hi farà constar el nom de l’autor/a.
Veredicte del jurat:
Es farà públic el divendres dia 26 d'octubre, a les 18 h,
al local social de ClubFotoBadia Av, de la Mediterrània núm 18 de Badia del Vallès .
Lliurament de premis:
Un cop finalitzat el veredicte
El jurat el formaran tres membres de la Federació Catalana de Fotografia.

PREMIS
Premis adults
Premis juvenils/infantils
Premi a la millor Reportatge: 150 €. i medalla d'Or FCF.
Primer premi: 100 € i medalla Argent FCF.
Primer premi: trofeu
Segon premi:80 € i medalla Bronze FCF
Segon premi: trofeu
Tercer premi: 60 € i trofeu
Tercer premi: trofeu
Quart premi: 60 € i trofeu
Qui participi a l'apartat juvenil/infantil rebrà un trofeu

Ho organitza:
Club de Fotografia de Badia del Vallès

Amb el suport
Amb la col·laboració
Federació Catalana de Fotografia 2018/
de l'Ajuntament de Badia del Vallès

