
CONCURS FOTOGRÀFIC 

BASES
PARTICIPANTS: tothom qui ho desitgi.

TEMES: Passat / Present / Futur / Col·lecció
L’obra ha de reflectir el significat del tema en el sentit més ampli de la paraula.
Les fotos s'hauran de fer dins la festa dels Tonis de Manlleu, que aquest any se celebra el 21 de gener.

OBRES: màxim 3 per concursant.

TÈCNICA: lliure.

FORMAT: s'hauran de presentar en format digital, concretament en .JPG. Amb una resolució 
mínima de 300 ppp (pixel/polzada), el costat llarg ha de fer un mínim de 1500 px i un màxim de 
2100 px. El color d'espai ha de ser RGB i no hi pot haver marques d'aigua ni copyrights. 

TRAMESA: es poden enviar les fotografies a  info@gfmanlleu.org  o bé es poden presentar en 
un CD al Grup Fotogràfic Manlleu (Apartat de correus 140 - 08560 Manlleu) o a Joan Gabarró (Pg. 
de St. Joan, 137 - 08560 Manlleu). 

CALENDARI
ADMISSIÓ: fins el dia 1 de febrer de 2018.

VEREDICTE: 3 de febrer de 2018 a les 19.30h a l’Ajuntament de la Vila. El jurat estarà compost 
per tres persones reconegudes per la FCF.

ENTREGA DE PREMIS: el dia 11 de febrer les 12 del migdia al Museu del Ter.

EXPOSICIÓ: de l’11 de febrer a l’11 de març de 2018 al mateix Museu del Ter. 
*Museu del Ter. Passeig del Ter, 2 - 08560 Manlleu (Osona). Tel. 93 851 51 76 - Fax. 93 851 27 35. info@museudelter.cat 

NOTES
Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi 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 propietat intel·lectual (SGAE, VEGAP, etc.), a les quals els 
participants poden estar adscrits. L'organització es reserva el dret de realitzar una exposició de les obres 
presentades al concurs i la possibilitat d'utilitzar les fotografies en la elaboració del programa d'actes dels 
Tonis de properes edicions. Participar en aquest concurs pressuposa l'acord amb aquestes bases.
El concurs és puntuable per la Federació Catalana de Fotografia amb el núm. 2018-14.
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PREMIS Col·lecció: 250 €
Passat: 75 €
Present: 75 €
Futur: 75 €

Premi local: trofeu al primer classificat local 
o social que no hagi obtingut cap premi.
Cada autor només podrà obtenir un sol premi.
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