
 

 

               
 
I Concurs fotogràfic Festa 
Major Vilafranca 
Premi Vilafranca Cultura.  
 
Participants: Tothom que ho desitgi. 
 
Tema: Totes aquelles imatges relacionades 
amb la Festa Major de Vilafranca del 
Penedès 2017, que es celebrarà els entre 
dies  del 28 d’Agost fins el 02 de Setembre. 
 
Modalitat: Blanc i negre o color o qualsevol 
dels seus derivats. 
 
Mides: Només es podran presentar imatges 
en format digital. El tamany de la imatge 
haurà de ser de 2400 píxel/polsada en la 
banda més llarga, en format jpg i en 300dpi. 
 
Nombre de fotografies: Un màxim de tres 
imatges. 
 
Identificació: Cada imatge s'identificarà 
amb un títol i aquestes s'enviaran a la 
direcció electrònica: 
clubdiafragmavilafranca@gmail.com 
En el correu electrònic de tramesa de les 
imatges s'ha de fer constar les següents 

dades: títol de cada fitxer, autor, nom i 
cognoms, adreça,  població, codi postal, 
telèfon, adreça electrònica, Entitat 
Fotogràfica si se'n forma part i el nº de soci 
de la Federació Catalana si se'n pertany. 
 
Premis 
1è    premi 250€ - trofeu 
2on  premi 150€ - trofeu 
3er   premi 100€ - trofeu 
1è    premi local  - trofeu 
2on  premi local  - trofeu 
 
Calendari 
Termini d'admissió 24 de setembre de 2017 
a les 23:59h 
Veredicte del jurat:  
Serà públic el dia 1 d'octubre de 2017 a les 
10h. Sala Zazie, al Casal, Societat "La 
Principal", Rambla de Nostra Senyora, 35-
37 (Vilafranca del Penedès) 
Lliurament de premis:  
8 d'octubre de 2017, a les 13h, a la sala 
Zazie. (Es coincidirà amb el lliurament dels 
premis del XIII Ral.li Fotogràfic trofeu  "La 
Premsa"). 
 
Consideracions generals: 
El veredicte serà inapel·lable. Als premiats 
se'ls comunicarà per correu electrònic. L'acta 
del resultat es publicarà a les pàgines web  i 
al facebook 
L'exposició de les fotografies guanyadores i 
les finalistes s'exposaran durant el mes de 
novembre al vestíbul del Casal. Aquestes 

imatges quedaran en propietat del Club 
Diafragma.  
Els autors han de ser els posseïdors del 
Copyright i en conseqüència els drets d'autor 
i d'imatge 
Els autors autoritzen a aquesta entitat a 
publicar en qualsevol mitjà indicant sempre 
els seus respectius noms. 
La resta d'arxius no premiats s'esborraran al 
finalitzar el concurs. 
L'entitat organitzadora resoldrà qualsevol 
circumstància no prevista en aquestes bases. 
Pel fet de prendre part en el concurs les 
persones participants accepten les 
condicions d'aquestes bases i es 
comprometen a respectar-les. Concurs 
reconegut per la Federació Catalana de 
Fotografia amb el nº 2017-69. 
 
 

                         

                      


