
3r Concurs Fotogràfic “Festa Major Capellades 2019” dies 13,14,15 i 16 d’Agost 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er Premi 2018 Toni Miquel Oliva 
Temes 

A: Qualsevol fotografia captada en els actes de la “Festa Major de Capellades 2019” 
B: Qualsevol fotografia actual de les “Fonts de Capellades” que donarà lloc al 1r Trofeu 
Memorial Toni Miquel.  
 

Participants 
El concurs Tema A és obert a tothom que ho desitgi. En quan al Tema B, els autors/es han 
de ser residents a Capellades o socis/es de l’Agrupació Fotogràfica Capellades. 
 

Modalitat 
Tècnica lliure en les dues categories .No s’accepten fotomuntatges . 
 

Presentació 
Un màxim de 3 obres per autor de cada tema. Les fotografies s’han de presentar en format 
digital. L’arxiu de les fotografies ha de ser JPG, amb una mida de 2400 píxels en el costat 
més llarg i amb una resolució màxima de 240 ppp . El perfil de color ha de ser sRGB. 
Presentació dels arxius amb el format: 

A1_títol_telèfon.jpg , A2_títol_telèfon.jpg 
A3_títol_telèfon.jpg , B1_títol_telèfon.jpg / B2_....... / ....... 

( “no s’admeten sense títol “). 

Lliurament i identificació 

Enviar exclusivament per correu electrònic a :     concurs.afcapellades@gmail.com 

Indicant nom, cognom, adreça, correu electrònic, telèfon i, si s’escau, l’entitat fotogràfica a la 
qual pertany i el numero de soci de la Federació Catalana de Fotografia. 

L’últim dia d’admissió de les obres serà el 21 de Setembre del 2019 

Premis 

TEMA A:    TEMA B: 
1r  Premi  - Trofeu   1r . Premi  - Trofeu 
2n  Premi  - Trofeu 
3r  Premi  -  Trofeu 
4t al 10è  -   diploma 
 

Resolució pública 
El jurat serà reconegut per la Federació Catalana de Fotografia . El veredicte es farà públic 
el dia 28 de setembre a les 11 del matí a la seu de l’AFC c/ Sant Francesc, 2n pis cantonada 
Divina Pastora, de Capellades.  
El veredicte és obert a tothom. 
 

Exposició i entrega premis  
El dia 5 d’octubre a les 19 h. a la Sala les Voltes Casa Bas.  
 

NOTES 
-Els premis del tema A són puntuables per a l’obtenció de les distincions AFCF i MFCF que 
atorga la Federació Catalana de Fotografia amb nº 2019-64. 
-Cada autor no podrà rebre més d’un premi per tema. 
-Les obres premiades i finalistes, passaran a formar part del fons fotogràfic de l’AFC que es 
reserva el dret de publicar-les, reproduir-les i difondre-les sense afany de lucre fent constar 
sempre el nom de l’autor. 
-Els participants es responsabilitzaran totalment que les obres presentades no hi hagi drets 
a tercers i igualment que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. 
-Es reserva el dret d’admissió.  
-La participació en aquest concurs comporta la total acceptació d’aquestes bases. 
-Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’entitat organitzadora. 

mailto:concurs.afcapellades@gmail.com

