FESTA MAJOR DE SANT ANDREU-TONA 2018
56è Concurs Fotogràfic - 49è Estatal

CASTELL D'OR
BASES

PREMIS

PARTICIPANTS:

A/ TEMA LLIURE
1r premi
2n “
3r “

Tothom que ho desitgi.
TEMES:

150'00 €
100'00 €
50'00 €

Castell d'Or
Castell de Plata
Castell de bronze

A/ LLIURE: en Color o Monocrom
B/ TONA: en Color o Monocrom , relacionat amb la població de
Tona.
OBRES:
Un màxim de tres per tema.

B/ TEMA TONA
1r premi
2n “
3r “

150'00 €
100'00 €
50´00 €

Rosa de Plata
Rosa de Bronze
trofeu

FORMAT:
Mida de la imatge lliure; muntada en suport de 30 x 40 cms.El
gruix del suport de 2 o 3 mm.
IDENTIFICACIÓ:
Al dors de les obres ha de constar el tema, el títol, el nom, adreça ,
telèfon i e-mail de l’autor i societat fotogràfica, si hi pertany.
(Adscrits a la FCF, anotar núm. de soci).

CONCURSANTS LOCALS i SOCIALS
1r premi
-2n “
-3r “
-4t “
-5è “
--

Rosa de Plata
Rosa de Bronze
trofeu
trofeu
trofeu

TRAMESA:
Lliure de despeses a; Agrupació Fotogràfica de Tona, c/ Tarragona,
7 (08551 TONA), Ajuntament de Tona o Fotografia Pla.

===================

JURAT:
Hi haurà dos jurats. Un d’admissió amb facultat per rebutjar les
obres del tema B/Tona que no siguin identificables dins el terme
municipal. I un de qualificació reconegut per la Federació Catalana
de Fotografia.
MÉS INFORMACIÓ :

CALENDARI
TERMINI D'ADMISSIÓ
14 de novembre de 2018(a les24 hores)
VEREDICTE PÚBLIC

659860529 / 677856049

17 de novembre a les 17 hores

======================
NOTES:
*Cada concursant només podrà obtenir un premi per apartat.
*Optaran a premis Local i Social els concursants que no hagin obtingut premi en els
temes A i B.
*Les obres rebudes seran tractades amb la màxima cura i l’organització no es
responsabilitza de qualsevol desperfecte que, per causes alienes, poguessin sofrir,així
com resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.
*Les obres premiades passaran a formar part del fons de l’Agrupació fotográfica
Tona, la qual es reserva el dret de publicar-les sense afany de lucre, sempre fent
costar el nom del autor.

Reg. Concurs F.C.F. n/ 2018/84

LLIURAMENT DE PREMIS
2 de desembre a les 12 hores
EXPOSICIÓ
30 de novembre, 1, 2, 8 i 9 de desembre
HORARI EXPOSICIÓ
mati de les 11 a 13 hores
tarda de les 17,30 a les 20 hores

Tots el actes d'aquest concurs tindran lloc a la Sala
d'Exposicions “CAN SEBASTIÀ” c/ Major, 12

