Concurs Fotogràfic
Festa de la Fotografia 2019
2019-62

BASES
Participants:
Tothom que ho desitgi.
Tema:
Tots els actes relacionats amb la Festa de la Fotografia 2019 que es celebrarà el dissabte 6 de juliol a
Cerdanyola del Vallès. Tota fotografia que s’observi que no s’ha fet a la festa de la fotografia de 2019
no serà admesa.
Obres:
Només arxius digitals; cada autor podrà presentar un màxim de 5 fotografies monocrom o color.
En nom de la credibilitat, tota fotografia que distorsioni la veritat, com el muntatge o qualsevol
manipulació per modificar el tema, no serà acceptada en el concurs. No es permet manipulació ni cap
modificació, llevat del canvi de mida, retall, il·luminació o enfosquiment selectiu i/o transformació a
monocrom. Qualsevol manipulació per millorar la nitidesa ha de semblar natural.
No s’admetran imatges que continguin qualsevol marca, logotip o signatura que puguin fer
identificable l’autoria de la imatge.
Mides i presentació:
En format JPG a 72 ppp, 1920 píxels de llarg si el format és horitzontal, o 1080 píxels d’alçada, si el
format és vertical. Recomanem que l’espai de color sigui sRGB
Es demanarà també els mateixos arxius en alta resolució, per imprimir les obres per l’exposició, amb
mida 4000 píxels el costat més llarg, en format JPF a 254 ppp, espai de color sRGB o Adobe 1998.
El visionament de les obres durant el veredicte, es farà amb projectors Epson, resolució 1920 x 1080.
Forma de participació:
La inscripció i l’enviament de les imatges, s’efectuarà per Internet des de la web d’AFOCER
www.afocer.cat
La participació és gratuïta. Les persones associades a la FCF, hauran d’indicar el nº de soci a l’hora de
fer l’esmentada inscripció.
Remarques:
L’organització es reserva el dret de reproducció de les obres que cregui convenient, esmentant el nom
de l’autor.
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Una còpia digital de les fotografies presentades es cediran als/les models participants en els diferents
sets fotogràfics pel seu ús a books fotogràfics sempre indicant el nom de l’autor/a.
Drets d’Imatge:
Tots els participants es responsabilitzaran dels drets de tercers i de qualsevol reclamació per drets
d’imatge.
Premis:
Els premis es concediran a fotografies soltes. Els autors només podran obtenir un premi:
Primer Premi: Capsa regal estada de cap de setmana (valorada en aprox. 100€)
4 Accèssits: Lot de productes.
Concurs reconegut per la Federació Catalana de Fotografia, amb el nº 2019-62 i puntuable pels
diferents títols d'aquesta Entitat.
Cap concursant podrà obtenir més d’un premi.
Jurat:
El Jurat estarà format per tres membres d’agrupacions fotogràfiques.
Lliurament de premis:
Dijous 10 d’octubre de 2019 a les 22h al local social d’AFOCER, Ateneu de Cerdanyola del Vallès.
Calendari:
Data límit d’admissió d’obres: 14.09.2019
Data Veredicte: 05.10.2019, a partir de les 10:30 h a la seu d’AFOCER, Ateneu de Cerdanyola del
Vallès.
Comunicació de resultats: 07.10.2019
Exposició permanent al web d’AFOCER
Imprevists:
L’Organització resoldrà qualsevol cas no previst en les bases. El fet de participar, comporta
l’acceptació per part de tots els concursants d’aquestes normes.

