L’Associació d’Artistes de Premià de Dalt convoca l’Edició 2019 del Concurs Digiphoto. Aquesta edició
té caràcter internacional.
BASES
1. Cada concursant presentarà un màxim de quatre fotografies de temàtica lliure, en color o monocromes.
Les fotografies seran inèdites i només podran ser presentades pels seus propis autors.
2. Les fotografies s'enviaran fins el 15 de Setembre de 2019 en format JPG amb un costat de 1024 píxels
en sentit horitzontal o 768 píxels en sentit vertical a l’adreça de correu electrònic digifoto.pd@gmail.com.
conjuntament amb el formulari d’inscripció que trobareu al web: http://associacioartistes.wordpress.com
Nom dels arxius: Cognom – inicial del nom – núm. d'ordre Exemple: Josep Puig, 1a foto= puig-j-1.jpg
3. Totes les parts de la imatge han d’haver estat obtingudes per l’autor. Qualsevol imatge que hagi estat
reproduïda a partir d'una fotografia, retrat, gràfic o qualsevol altra obra produïda per una altra persona és
una violació de les regles del concurs i serà desqualificada.
4. No s’acceptaran ni publicaran obres amb continguts contraris al dret de l’honor, a la intimitat personal i
familiar i/o a la pròpia imatge de les persones, especialment de menors. Una obra pot ésser rebutjada si
els organitzadors consideren que no s’ajusta a les bases.
5. Els autors es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació de drets
d'imatge
6. No s'admetran les obres presentades en edicions anteriors d'aquest mateix concurs.
7. Els autors de les obres premiades i finalistes cediran, a títol gratuït a favor de l’Associació, els drets de
reproducció i comunicació pública a l'efecte d'exposició i divulgació mitjançant els suports que editi
l’Associació, o terceres persones a les seves instàncies, esmentant el nom de l'autor. Amb aquesta
finalitat, es demanarà als autors de les obres premiades i finalistes una còpia digital amb les següents
mides: 4000 píxels de costat llarg en les fotos horitzontals o 3000 píxels de costat llarg en les fotos
verticals.
8.- Aquest concurs és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia (FCF)amb número de registre
2019-60. Les obres finalistes puntuaran per l'obtenció de distincions (Artista, Excel·lència i Mestre) de la
Federació Catalana de Fotografia. Si s'escau, caldrà indicar el nº de soci de la FCF en el moment de
realitzar la inscripció.
Admissió
Fins al dia 15 de setembre de 2019 (inclòs)
Resolució pública
5 d’Octubre de 2019, 14h. Auditori de Can Figueres
Notificació de resultats als participants via correu electrònic.
7 d’Octubre de 2019

Lliurament de premis
26 d’Octubre de 2019 a les 18h. Auditori de can Figueres
Jurat
Estarà format per tres membres del cos de jurats de la Federació Catalana de Fotografia. El seu veredicte
serà inapel·lable.
Notes
El fet de participar suposarà la total acceptació d'aquestes bases.
PREMIS
1r premi: Medalla d'OR de la FCF i 150€
2n premi: Medalla d'Argent de la FCF i 75€
3r premi: Medalla de Bronze de la FCF
Sis primers finalistes Diploma
Contacte
digifoto.pd@gmail.com
http://associacioartistes.wordpress.com

