
 

Bases del Concurs "ALTAVEU 2017" de dPhoto'SB "Grup Fotogràfic Santboià" 

1.- Les fotografies presentades tindran com a tema principal les actuacions musicals que es desenvolupin durant 

l'Altaveu 2017, el Festival de la Música i Cançó de Sant Boi de Llobregat d'enguany. 

Per consultar la programació: http://www.festivalaltaveu.cat/index.php/cat/ 

2.- Pot participar qualsevol persona major de 14 anys. 

3.- Les fotografies, amb un màxim de tres per participant, s'enviaran al correu electrònic  concursos@dphotosb.com. 

Les fotografies han de tenir unes mesures mínimes de 1000 píxels en el seu costat més curt i màximes de 10.000 

píxels en el seu costat més llarg i 254ppp, amb una mida màxima de 10 Mb i en format JPG (JPEG). 

4.- En el correu electrònic s'hauran d'incloure les dades personals del fotògraf, nom i cognoms, població i telèfon de 

contacte, així com número de la FCF si pertany. 

5.- El termini d'admissió de les fotografies començarà el dia 10 de setembre de 2017 i finalitzarà la mitjanit del dia 17 

de setembre de 2017. 

6.- Les fotografies no poden pertànyer a altres esdeveniments musicals ni d'altres anys. No han de contenir elements 

obscens, sexualment explícits, violents, ofensius, incendiaris o difamatoris.  

7.- El jurat estarà compost per dos membres del cos de jurats de la FCF i el fotògraf Xavier Mercadé, especialista en 

fotografia d'espectacles i concerts. 

8.- El jurat escollirà tres fotografies que tindran com a premi: 

-Trofeu 1r Premi mes la publicació de la fotografia a la web de la revista Enderrock 

- Trofeu 2n Premi. 

- Trofeu 3r Premi. 

9.- Cap participant podrà obtenir més d'un premi 

10.- La deliberació del jurat s'efectuarà el 23 de setembre de 2017 al Museu de Sant Boi, Carrer del Pont nº 7, Sant 

Boi, a partir de les 11:00 hores. El veredicte serà inapel·lable. 

11.- Les fotografies guanyadores així com una selecció de les presentades s'exposaran al Centre Cívic La Gralla, Plaça 

del Gegants 1, a Sant Boi de Llobregat. 

12.- El lliurament de premis així com la inauguració de l'exposició es realitzaran el dia 04 d’octubre de 2017 a les 

19:00 hores, també al Centre Cívic La Gralla. 

13.- dPhoto'SB es reserva el dret d'utilitzar les fotos guanyadores i les restants a la seva web i altres xarxes socials o 

mitjans de comunicació, citant la seva procedència o autoria. 

14.- La participació en el concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases i la deliberació del jurat. Qualsevol 

imprevist serà resolt per l'organització i serà inapel·lable. 

15.-Aquest concurs està reconegut per la FCF amb el Nº 2017-75 i puntuable per a l'obtenció dels títols AFCF, MFCF i 

EFCF. 
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