
CONCURS FESTA MAJOR DE MANRESA 2018 
 
 
1. Tema  

Qualsevol fotografia captada en els actes de la Festa Major de Manresa 2018 

 

2. Condicions de participació 

a) El concurs és obert a tothom que hi vulgui participar. 

b) Cada participant pot presentar fins a un màxim de 5 obres. 

c) Les fotografies poden ser en blanc i negre o color (amb tota llibertat de  tècnica 

 i procediment), No s’acceptaran fotomuntatges, per no desvirtuar la realitat de la festa. 

d) El format fotogràfic és lliure; les fotografies han de ser presentades sobre cartolina o base  

rígida de 30 x 40 cm 

 e) Totes les fotografies portaran, al darrere, el nom, l'adreça i telèfon de l'autor, 

    i un nom que identifiqui l'acte a què corresponen, els socis de la FCF, indicaran el número de soci 

f) Per optar al premi especial dels actes de la Festa Major infantil, s’ha d’indicar al dors 

  

3. Tramesa 

Els participants poden portar les fotografies fins al dia 3 de novembre de 2018 al local  

de Foto Art Manresa 

 (Casal de les Escodines, c/ Sant Bartomeu, 50, 1r.) cada dijous de 21.30 a 23.00  i 

 dimecres  de 18.00 a 20,00. 

A la consergeria del casal de les Escodines  de dilluns a divendres de 10,00 a 14,00 i de 16,00 a 21,00, 

dissabtes de 10,00 a 14,00 i de 16,00 a 20,00h. 

Les fotografies poden enviar-se a: 

Foto Art Manresa Apartat de correus 292    08248 Manresa 

 

4. Veredicte 

El veredicte tindrà lloc a Foto Art Manresa, carrer Sant Bartomeu, 50, 1r. 

 (Casal de les Escodines),  el dijous  8 de novembre de 2018, a les 21,00.  

  

5. Exposició i lliurament de premis 

La mostra de les obres seleccionades es farà dins dels actes de la Festa Major de Manresa 2019,  

que es celebrarà l’últim cap de setmana d’Agost 

  

6. Premis 

Premi d'Honor a la millor  fotografia de  400€ i trofeu de l'Ajuntament de Manresa. 

Un primer premi de 200€  i trofeu  de Foto Art Manresa. 

Un segon premi de 150€ i trofeu de Foto Art Manresa 

Un premi especial a la millor fotografia dels actes de la Festa Major Infantil de Manresa   

de 150€ i trofeu de l’Ajuntament de Manresa 

Un premi Especial Regió 7 a la millor fotografia de reportatge, subscripció de mig any al diari 

Regió 7 digital. 

 

Les 5 fotografies guanyadores seran  publicades al diari Regió 7,  amb el nom dels autors. 

 

Notes: 

El jurat qualificador no podrà declarar desert cap premi. Si per causa greu, comesa per un autor, 

s’ha de desqualificar la seva obra, el possible premi atorgat, passarà a la següent obra classificada. 
S’entén que tots els participants autoritzen la reproducció de les seves obres premiades sense abonament 
de drets, fent constar el nom de l’autor. 
La comissió organitzadora tindrà cura de les obres i de la seva conservació, però no es fa responsable de 
qualsevol accident o incident que pogués ocórrer. 
La participació en aquest concurs, suposa l’integra acceptació d’aquestes bases. 
Qualsevol cas que no sigui previst, serà resolt per l’organització. 
Les obres no premiades seran retornades a partir de setembre 2018 i lliures de despeses. 
El jurat és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia. 



CONCURS FESTA MAJOR DE MANRESA 2018 
 
 
 
 

El Concurs Festa Major  de Manresa 2018 és reconegut per la Federació Catalana 

de Fotografia amb el nº  2018-70   puntuable per a l'obtenció de les distincions  

d’Artista i Mestre EFCF i  AFCF – MFCF. 
CAP CONCURSANT NO PODRA OBTENIR MÉS D’UN DELS PREMIS 
 

Per més informació:  http://www.fotoartmanresa.com/documents/concursos.htm 

 

Organitza:   Foto Art Manresa 

Col·labora:  Ajuntament de Manresa - Associació Manresa de Festa 

  Regió 7 
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