19è. Ral·li Fotogràfic de “La Corrida”
Festa de La Corrida, Puig-reig 21 de Gener de 2018
FORMAT: Digital
HORARIS
- Inscripció dia 21 de gener de 2018 de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del matí,
(PlaçaNova - Antiga Biblioteca)
- Foto de Grup 2/4 de 10 del matí, Plaça Nova
- Esmorzar de 2/4 de 10 a les 10
- Presentació tarjes fins a 13:30 h. a “La Imatge”
INFORMACIÓ
- Telèfon 938380535 - Mobil 666742798 i a: cquiefoto@gmail.com
- Menors de 14 anys 5€ - A partir de 14 anys 10€
- La inscripció inclou: Esmorzar de “La Corrida” i Foto de Grup
VEREDICTE
- 2 de febrer de 2018 a les 20:00h. al local social. (Galeries Cal Ti)
- El jurat estarà format per tres persones, reconegudes per la FCF
EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS
- Les obres s’exposaran a partir del dia 18 de febrer Coincidint amb
la inauguració de l’exposició i entrega de premis i fins a final de mes.
- A 2/4 d’1 del mig dia es farà l’entrega de premis.
NOVA BIBLIOTECA – Passeig Riera de la Sala 5-7
TEMES
- Tres temes que es comunicaran en el moment de la inscripció.
- Les imatges seran en format jpg i un mínim de 3 Mpixels.
- Constarà de 6 imatges que seran positivades per fer el veredicte..
- Per optar a la Millor Col·lecció, serà necessari presentar dues imatges
de cada un dels 3 temes.
NORMES
- La participació al Ral·li implica que els participants seguiran
les bases i els horaris previstos.
- En cas de pluja, neu o mal temps el ral·li es farà igualment.
- Les fotografies no hauran d’estar manipulades.
- Les fotografies premiades seran ampliades a 18x24 cm, i passaran
a l’arxiu fotogràfic de CquiEFoto. Se n’escolliran per posar als
programes de la Festa , promoció del ral·li i la fotografia en general, sempre
fent constar el nom de l’autor.
- Cada concursant només podrà aspirar a un premi.
- L’Organització es reserva el dret de modificar aquest programa en cas
de força major, i no es fa responsable de qualsevol accident
que pugui tenir un participant.
PREMIS
Millor Col·lecció, Trofeu exclusiu i 150 €
- Primer premi: Medalla FCF i 60 €
- Segon premi: Medalla FCF i 40 €
- Tercer premi: Medalla FCF i 20€
- del 4t al 10e. Diploma
Menors de 14 anys
Tres primers premis (Diploma)
(El participant mes jove també rebrà un diploma)
-----------------------------------------------Aquest concurs puntua per a obtenir les distincions AFCF, EFCF i MFCF amb el nº 2018/xx

