26è CONCURS FOTOGRÀFIC
FLASH DE FESTA MAJOR 2017
Participants: tots els fotògrafs professionals i/o aficionats que ho desitgin
Temes:
A- lliure, condicionat que no aparegui cap persona, ni part d'ella, en la fotografia
B- local: elements arquitectònics externs d’edificis de Gelida
Obres: un màxim de tres per tema i autor, no presentades amb anterioritat a aquest
concurs
Format: lliure, muntades en cartolina molt rígida de 30x40 cm obligatòriament en sentit
vertical, i sense inscripcions ni senyals al davant.
Identificació: al dors figurarà el tema, títol de la foto, nom de l'autor, núm de DNI, adreça
postal i electrònica, telèfon i si s'escau, entitat fotogràfica a la qual pertany i número de
soci de la Federació Catalana de Fotografia.
Quant al tema local: Un jurat d'admissió tindrà cura que les obres presentades s’ajustin al
tema proposat. No s'acceptaran fotomuntatges ni alteracions de la realitat. Sí s'accepten
processos d'edició bàsics. En cas de dubte es demanarà l'arxiu original.
Tramesa: per correu, lliure de despeses a:
26è Flash de Festa Major
Associació Fotogràfica Flash Gelida
C/ Mossèn Jaume Via, 17 – Edifici CIC
08790 Gelida (Barcelona)
Presencialment, a
Ajuntament de Gelida, Plaça de la Vila
de dilluns a divendres, de 9 a 13, i dijous de 17 a 19
Jurat: un mínim de tres persones, reconegudes per la Federació Catalana de Fotografia
Notes: les obres premiades passaran a formar part del fons fotogràfic de l'A. F. Flash
Gelida, la qual es reserva el dret de publicar-les, reproduir-les i difondre-les sense afany
de lucre, fent constar el nom de l'autor.

Pel sol fet de participar, els autors reconeixen ser posseïdors del copyright i en
conseqüència tenir els drets d'autor i d'imatge. L'organització no es responsabilitza de l'ús
fraudulent d'imatges.
Els organitzadors tindran cura de les obres, però no es fan responsables de sostraccions,
pèrdues o destrosses de les obres, tant en la seva tramesa, exposició, manipulació o
devolució. La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. L'autor
que incompleixi qualsevol dels punts d'aquestes bases serà desqualificat.
CALENDARI
:
Termini d'admissió
: 16 de juliol de 2017
Veredicte públic
: 29 de juliol de 2017 a les 18 h. al Centre Cívic l'Escorxador
Inauguració de l'exposició
: 18 d'agost de 2017 a les 19 h, a l’Espai 1880: 
Antic Vestíbul
de la Casa de la Vila. L’exposició és farà amb una selecció de les obres presentades
Lliurament de premis
: 3 de setembre de 2017, a les 12 h, a l’Espai 1880: Antic Vestíbul
de la Casa de la Vila
Devolució de les obres
: durant el mesos d'octubre i novembre de 2017
PREMIS:
Per als dos temes:
1r premi: trofeu Flash de Festa Major i 200 €
2n premi: trofeu Flash de Festa Major i 100 €
3r premi: trofeu Flash de Festa Major i 70 €
Premi a la millor fotografia d'entre els socis participants de Flash Gelida
:
Trofeu família Banchs-Piqué i 60€
Cada participant només podrà rebre un premi per tema
Concurs amb reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia i puntuable per a les
seves distincions EFCF, AFCF i MFCF, amb el número de patrocini 2017/36
e-mail
: flashgelida.flashgelida@gmail.com
web de Flash Gelida
: http://bit.ly/??????

26º CONCURSO FOTOGRÁFICO
FLASH DE FESTA MAJOR 2017
Participantes
: todos los fotógrafos profesionales y/o aficionados que lo deseen
Temas:
A- libre, condicionado a que no aparezca ninguna persona, ni parte de ella, en la
fotografía
B- local: elementos arquitectónicos externos de edificios de Gelida
Obras: un máximo de tres por tema y autor, no presentadas con anterioridad a este
concurso
Formato: libre, montadas en cartulina muy rígida de 30x40cm obligatoriamente en sentido
vertical, y sin inscripciones ni señales en la cara delantera
Identificación
: al dorso constará el tema, título de la foto, nombre del autor, núm de DNI,
dirección postal y electrónica, teléfono y, si procede, entidad fotográfica a la que
pertenece y número de socio de la Federació Catalana de Fotografia.
En cuanto al tema local, un jurado de admisión determinará que las obras presentadas se
ajusten al tema propuesto. No se aceptarán fotomontajes ni que se altere la realidad. Sí
se aceptan procesos de edición básicos. En caso de duda se solicitará el archivo original
Envío: por correo, libre de gastos a:
26º Flash de Festa Major
Associació Fotogràfica Flash Gelida
C/ Mossèn Jaume Via, 17 – Edifici CIC
08790 Gelida (Barcelona)
Presencialmente, en
Ajuntament de Gelida, Plaça de la Vila
de lunes a viernes, de 9 a 13, y jueves de 17 a 19 h.
Jurado: un mínimo de tres personas, reconocidas por la Federació Catalana de
Fotografia
Notas: las obras premiadas pasarán a formar parte del fondo fotográfico de la A. F. Flash
Gelida, que se reserva el derecho de publicarlas, reproducirlas y difundirlas sin afán de

lucro, haciendo constar el nombre del autor.
Por el solo hecho de participar, los autores reconocen estar en posesión del copyright y
en consecuencia tener los derechos de autor y de imagen. La organización no se
responsabiliza del uso fraudulento de imágenes.
Los organizadores no se hacen responsables de robos, pérdidas o desperfectos de las
obras, tanto en el envío, exposición, manipulación o devolución de éstas, aunque en todo
momento se tratarán con el máximo cuidado posible.
La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. El autor que
incumpla cualquiera de los puntos de estas bases será descalificado.
CALENDARIO
:
Plazo de admisión
: 16 de julio de 2017
Veredicto público
: 29 de julio de 2017 a las 18 h. en el Centre Cívic l'Escorxador
Inauguración de la exposición
: 18 de agosto de 2017 a las 19 h, en el Espai 1880: Antic
Vestíbul de la Casa de la Vila. La exposición se hará con una selección de las obras
presentadas.
Entrega de premios
: 3 de septiembre de 2017, a las 12 h, en el Espai 1880: Antic
Vestíbul de la Casa de la Vila
Devolución de las obras
: durante los meses de octubre y noviembre de 2017
PREMIOS:
Para los dos temas:
1º: Trofeo Flash de Festa Major y 200 €
2º: Trofeo Flash de Festa Major y 100€
3º: Trofeo Flash de Festa Major y 70€
Premio a la mejor fotografia entre los socios participantes de Flash Gelida
:
Trofeo familia Banchs-Piqué y 60€
Cada participante solo podrá recibir un premio por tema
Concurso con el reconocimiento de la Federació Catalana de Fotografia y puntuable para
sus distinciones EFCF, AFCF i MFCF, con el número de patrocinio 2017/36
e-mail
: flashgelida.flashgelida@gmail.com
web de Flash Gelida
:
http://bit.ly/
???????

