
 Festes de maig 2019 

 2n 
concurs fotogràfic  
 
 

Segon concurs de fotografia de les Festes de Maig de Badalona, Després de 
la bona acollida que va tenir l´any passat el primer concurs de fotografia de 
les festes de maig, es convoca aquesta nova edició. 
 

Bases del concurs  
 
Aquest concurs està organitzat per Penya fotogràfica de Badalona amb 
col·laboració de l'Ajuntament de Badalona, Federació Catalana de 
Fotografia, Escola Montserrat,  Engestur i Tugsal. 
 
Participants:  
Qualsevol persona que vulgui participar, excepte els membres del jurat. 
Categories: El concurs consta de dues   categories, una infantil per fotògrafs 
de menys de 16 anys i una de sènior per més de 16 anys. 
 
Tema: Fotografies de totes les activitats de les festes de Maig de Badalona 
del 2019.  
 
Premis: 
Apartat Sènior    
Primer premi: 150 euros i trofeu. 
Segon premi: 100 euros i trofeu. 
Tercer premi: 50 euros i trofeu. 
3 guardons de classificat meritori i subscripció de soci gratuïta durant un any. 
 
Apartat infantil 
Primer premi: trofeu. 
Segon premi: trofeu. 
Tercer premi: trofeu. 
 
Difusió: Es farà difusió pels mitjans impresos i audiovisuals     



Obres:  
Podran presentar-se un màxim de dues  obres per autor.  
Les fotografies presentades han de ser propietat de l’autor.  
Presentació de les obres:  
En format digital jpg a 1600 ppp pel cantó més llarg.  
Les fotografies es podran presentar en color o blanc i negre. 
Tota manipulació o modificació de la imatge original s'ha de limitar a mínims 
retocs d'imperfecció i no pot en cap cas modificar el contingut essencial de 
l'escena original. No es permeten imatges amb marc, ni marques d'aigua ni 
signatures en les fotografies.  
 
Inscripció i enviament. 
Només es podrà participar a través de la plataforma creada per a tal fi via  

Correu de contacte:    concurs@apfb.es 
 
Identificació de les Obres:  
L’enviament de les obres presentades  es farà constar el títol, el nom del 
autor , adreça telèfon i correu electrònic  de l’autor. Tots aquells participants 
que estiguin federats a la Federació Catalana de Fotografia, hauran de fer-
ho constar, així com el número de soci I l´entitat a la que pertany. 
Admissió  de les obres:  
de l'1 de Juny, fins a les 24 h del 10 de juny de  2018. 
Jurat:  
Estarà format per tres, membres dos de la Federació Catalana de Fotografia i 
un de l´Associació Penya Fotogràfica de Badalona.. 
Cada concursant només podrà rebre una distinció, i la decisió del jurat serà  
inapel·lable. 
Lliurament de premis:  
dia 21 Juny  a la sala d’actes del museu de Badalona amb la presentació 
per part d'una destacada personalitat de la cultura de Badalona. 

mailto:concurs@apfb.es


 
 
Drets sobre les fotografies: 
 
Els organitzadors es reserven el dret (no exclusiu) per reproduir en suports 
informàtics i promocionals propis,  i exposar de manera lliure qualsevol de les 
imatges finalistes així com de totes aquelles que hagin obtingut algun dels 
premis.  
 
En cap cas se cediran els drets a tercers, excepte autorització expressa de 
l’autor. Els participants es responsabilitzaran que no existeixin drets de tercer 
sobre les seves obres.  
Els organitzadors es comprometen, per la seva part, a indicar el nom de 
l’autor, cada cop que la seva imatge sigui reproduïda. 
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