
 

X Concurs de Fotografia Festa Templers de Puig-reig  
 

 

B A S E S: 

 

1) Hi pot participar tothom qui vulgui. 

 

2) Tema: Fotografies representatives de la XII Festa TEMPLERS DE PUIG-REIG  

Els actes seran els dies 2 i 3 de juliol de 2022, (veure programa al final ) 

o consultar a la web de l’Ajuntament www.puig-reig.cat  

 

3) Format Digital (Titol.jpg) 3000 píxels el costat mes llarg, i entre 3000 i 1500 

el mes curt, sense marcs de cap tipus.  

 

4) Un màxim de 5 fotografies per participant, S’enviaran per correu electrònic a 

l’adreça fotografiatemplers@gmail.com indicant el nom, cognoms, adreça, 

telèfon , correu electrònic i Numero de Soci de la FCF si s’escau. 

 

5) Templers de Puig-reig i CquiEFoto podran utilitzar sense ànim de lucre, per la  

promoció  de la Festa i la Fotografia en general les 10 Fotografies Premiades, 

sempre posant el nom de l’autor.                                                             

Aquestes 10 Obres seran ampliades sobre fons negre de 30x40 i Exposades a 

l’Entrega de Premis i a la següent edició de la Festa. 

 

6) Un autor nomes podrà tenir un sol premi.(la resta de les obres podran optar a 

la qualificació de finalista) 

 

7) Termini màxim d’enviament: 30 de juliol de 2022  

 

8) Fallo: 6 d’Agost de 2022 a les 10 h    

(El jurat estarà format per 3 membres reconeguts per la FCF amb veu i vot,  

assistits per el president de CquiEFoto com a secretari amb veu però sense vot) 

 

9) L’Entrega de premis es farà el mes de Setembre de 2022  

      (S’avisarà personalment als premiats. I als participants per correu electrònic ) 

 

10) L’Organització es reserva el dret de resoldre qualsevol imprevist. 

 

PREMIS: 

 1r. Premi :  Medalla FCF 

 2n. Premi : Medalla FCF 

 3r. Premi :  Medalla FCF 

 4t. a 10e. Premi DIPLOMA 

 

Concurs puntuable per obtenir les distincions de la FCF amb el numero 2022/xx 

Contacte:  cquiefoto@gmail.com o al 666742798 

 

 

 



ACTES PREVISTOS 


