II Concurs fotogràfic FESTES DE NADAL 2017 a Vilafranca del Penedès

Participants: Tothom que ho desitgi.
Tema: “FESTES DE NADAL 2017 A VILAFRANCA DEL PENEDÈS”
Qualsevol dels actes populars organitzats dins del marc de les festes tradicionals de
Nadal i Reis (fira del Gall, Fira de Santa Llúcia, exposició de Pessebres, pista de gel,
Cavalcada de Reis, etc.) que enguany s’organitzi a Vilafranca del Penedès.
Inscripció: Gratuïta
Obres: Fins a un màxim de tres per autor, tant en la modalitat Instagram com per les fotos
digitals. No s’acceptaran obres d’anys anteriors.
MODALITAT INSTAGRAM
S’han de pujar les fotos al teu Instagram amb el hashtag: #diafragma_nadal17.
No s’acceptaran a concurs imatges amb el nom o la signatura de l’autor o marques
d’aigua.
MODALITAT DIGITAL
Les imatges han d’estar en format JPG, màxim 2400 píxels el costat més llarg a 300 ppp.
No hi pot haver “marques d’aigua ni copyright”.
Identificació: Les fotografies hauran d’anar etiquetades amb el títol i l’ordre de
visualització. En el mateix correu s’hi haurà de fer constar:
Nom i cognoms de l’autor, adreça completa, e-mail i telèfon, i si es cau, el número de soci
de la F.C.F i de la C.E.F.
Trameses: L’enviament es farà únicament via correu electrònic a l’adreça:
clubdiafragmavilafranca@gmail.com
CALENDARI
Admissió: El termini d’admissió d’imatges d’instagram i de fotografies digitals serà fins al
dissabte 20 de gener de 2018 a les 23:59 h.

Veredicte: Serà públic
Dissabte 10 de Febrer 2018 a les 11:00 h.
Al Casal Societat La Principal
Rambla de Nostra Senyora, 37,
08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona
Premis:
Cada autor només en podrà rebre un sol premi en les dues modalitats.
Modalitat Instagram
1er.Premi: Trofeu
2on.Premi: 1 sopar per a dues persones al restaurant Cal Joanet.
3er.Premi: 2 entrades al Cineclub Vilafranca.
Modalitat Digital
1er.Premi: Medalla d’or de la FCF
2on.Premi: Medalla de plata de la FCF
3er.Premi: Medalla de bronze de la FCF
4rt.Premi: Trofeu
5è.Premi: Trofeu
6è.Premi: Trofeu
7è.Premi: Trofeu
Jurat:
Les fotografies seran fallades per un Jurat de la Federació Catalana de Fotografia que
valoraran en les dues modalitats els aspectes artístics i l’essència de les festes
tradicionals nadalenques a Vilafranca del Penedès.
Aquest Concurs és puntuable per l’obtenció de les distincions de la FCF amb el nº……….
NOTA:
Les obres premiades passaran a formar part dels fons fotogràfic del Club Diafragma, que
es reserva el dret de publicar-les, reproduir-les i difondre-les sense afany de lucre, sempre
fent constar el nom de l’autor. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació
integra de les presents bases. Qualsevol imprevist serà resolt per l’entitat organitzadora.
Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagin drets de tercers en les
obres presentades, i que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es
responsabilitzaran de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de la
propietat intel·lectual, a les quals els participants puguin estar adscrits.

