43è Concurs Fotogràfic
l’Aplec de Sant Iscle
Bases de participació
APARTAT DIGITAL
Participants: Tothom que ho desitgi
Tema: L’Aplec de Sant Iscle 2018 que és celebrarà el
diumenge, 18 de novembre. Es pot consultar a
l’Ajuntament de Cerdanyola, telèfon 93.580.8888, un
possible ajornament per mal temps. Tota fotografia que
s’observi que no s’ha fet a l’Aplec de Sant Iscle 2018, no
serà admesa.
Tècnica: En nom de la credibilitat, tota fotografia que
distorsioni la veritat, com el muntatge o qualsevol
manipulació per modificar el tema, no serà acceptada en
el concurs. No es permet manipulació ni cap modificació,
llevat del canvi de mida, retall, il·luminació o
enfosquiment selectiu. No es pot aplicar cap filtratge
d'efectes especials. Qualsevol manipulació per millorar
la nitidesa ha de semblar natural.

Remarques: L’Organització es reserva el dret de
reproducció de les obres que cregui convenient,
esmentant el nom de l’autor.

Els autors que presentin obres en aquest concurs, es
reconeixen autors de les mateixes i manifestant que no
té lloc cap reclamació de tercers sobre elles.

Premis: Els premis es concediran a fotografies soltes.
Els autors només podran obtenir un premi:

Identificació: Els autors que participin hauran de ser
seguidors de @afocer . Per concursar, els usuaris
hauran d’etiquetar la seva fotografia amb el “hashtag”
#santiscle18, i sempre fent esment al primer comentari
o títol a: @afocer

Primer Premi, 300 € i Trofeu Sant Iscle
Segon Premi, 200 € i Trofeu Sant Iscle

PREMIS

Tercer Premi, 100 € i Trofeu Sant Iscle

Únic Premi ................ Estada Cap de Setmana

S’aplicarà la legislació vigent en quant a l’IRPF.
Concurs reconegut per la Federació Catalana de
Fotografia, amb el nº ** i puntuable pels diferents títols
d'aquesta Entitat.
Imprevistos: La Comissió Organitzadora resoldrà
qualsevol cas no previst en aquestes Bases. El fet de
participar en aquest concurs representa l’acceptació
d’aquestes bases.

Es demanarà a l’autor premiat la imatge a la major
resolució possible, per fer la impressió per l’exposició.
Notes: La presentació en aquest apartat implica que el
concursant tingui un compte en Instagram i que respecti
les bases editades per aquest concurs i les condicions
d'aquesta xarxa http://instagram.com/legal/terms/
És imprescindible que el perfil del participant sigui
públic.

Admissió: Fins el 13 de Desembre de 2018

Obres: Arxius digitals, màxim 5 obres per autor,
monocromes o color.

APARTAT INSTAGRAM

Mides: En format jpg a 72 ppp, 1920 pixels de llarg si el
format és horitzontal, o 1080 pixels d’alçada si el format
és vertical. Recomanem espai de color sRGB.

Participants: Tothom que ho desitgi, a través de la
xarxa social mòbil Instagram, en la qual podran
participar totes les persones físiques que compleixin les
condicions establertes en aquestes bases.

Es demanarà també els mateixos arxius en alta
resolució, per imprimir les obres per l'exposició, amb
mida 4000 pixels el costat més llarg, en format jpg a 254
ppp. Espai de color sRGB

Tema: L’Aplec de Sant Iscle 2018. Tota fotografia que
s’observi que no s’ha fet a l’Aplec, no serà admesa.

Participació: La inscripció i l’enviament de les imatges,
s’efectuarà per internet, des del web d’AFOCER,
www.afocer.cat. Els autors socis de la FCF, hauran
d’indicar el nº de soci a l’hora de fer l'esmentada
inscripció.

Tècnica: A
fotogràfics.

Obres: Cada autor podrà pujar fins un màxim de 10
fotografies, mides lliures.
aquesta

modalitat,

s’admetran

retocs

Admissió: Les fotografies, es pujaran a Instagram
abans de les 24:00h del dia 22/11/2018. No s'acceptaran
fotografies etiquetades fora de la data establerta.

Veredictes: Seran públics, el dia 15 de desembre a
partir de les 11:00h, a l’Ateneu de Cerdanyola del
Vallès. El Jurat estarà format per tres membres
d’agrupacions fotogràfiques foranes.
Exposició i Lliurament de premis: Gener-Febrer
2019, a l’Ateneu de Cerdanyola, i al web d’AFOCER
https://www.afocer.cat

