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BASES
Podran participar tots els fotògrafs aficionats i professionals amb independència de la seua
nacionalitat.
1 – TEMÀTICA
El concurs constarà de tres seccions:
A- Monocrom
B- Color
C- Viatges (monocrom i color)
Es podran presentar un màxim de 4 fotografies per tema. La tècnica serà totalment lliure. No podrà
presentar-se la mateixa fotografia en cada tema, ni fotografies presentades en edicions anteriors.
Els autors que no complisquen totes les condicions de participació i/o no hagen realitzat el
pagament dels drets d’inscripció, les seues obres no seran valorades pel Jurat.
DEFINICIÓ F.I.A.P. DE LA FOTOGRAFIA BLANC I NEGRE (MONOCROM) Una obra en blanc i
negre, anant del gris clar (blanc) al gris molt fosc (negre), és una obra monocroma amb diferents
matisos de grisos. Una obra blanc i negre virada íntegrament a un sol color es considerarà una obra
monocroma, podent figurar en la categoria blanc i negre; aquesta obra podrà ser reproduïda en
blanc i negre al catàleg d’un Saló sota Patrocini FIAP. Per contra, una obra blanc i negre modificada
per un viratge parcial o amb l’afegit d’un color, es converteix en una obra en color (policroma),
havent de figurar en la categoria color; aquesta obra haurà de ser reproduïda en color al catàleg
d’un Saló sota Patrocini FIAP.
DEFINICIÓ DE TRAVEL / VIATGES. La foto de Viatge ha d'expressar el sentiment d'un temps i un
lloc, retratar un país, la seua gent, o una cultura en el seu estat natural, i no té límits geogràfics. Els
primers plànols que perden la seua identitat, preses de models en estudi, o manipulacions
fotogràfiques que desvirtuen la situació real o alteren el contingut de la imatge són inacceptables
en els concursos de Viatges. No s'han de moure elements pictòrics, clonar, agregar, esborrar,
canviar de lloc o combinar. No es permet la manipulació o modificació, excepte enquadrar, tallar,
correcció de llums, enfocar i restaurar el color de la imatge original. Qualsevol arranjament ha de
semblar natural.
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Solament s’admetran arxius digitals.
Les imatges estaran en format jpg, la grandària màxima del qual serà de 3000 en sentit horitzontal
i no superior a 2000 en sentit vertical, amb una resolució de 254 píxels, no superant els 2 Mb.
Recomanant l’espai de color en sRBG.
Les fotografies premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament per a la seua fototeca. Reservantse aquest el dret de reproduir-les lliurement (catàlegs, cartells, premsa, reportatges, etc…..), sense
ànim de lucre i sempre citant el nom de l’autor/a.
Els concursants certifiquen l’autoria de les seues obres i es responsabilitzen totalment que no
existeixen drets de tercers, així com de tota reclamació per drets d’imatge, de les obres
presentades.
2 - INSCRIPCIÓ I ENVIAMENT
Únicament a través de la plataforma per a tal fi per via Internet.
XLIIi Concurs de Fotografia Vila d´Almenara – VIi Saló Internacional Digital 2021
Els arxius de les imatges, estaran identificades únicament amb el títol de l’obra.
3 - DRETS DE PARTICIPACIÓ
El pagament de participació serà de 20 €, independentment del nombre de fotografies
presentades i es realitzarà únicament per PayPal.
4 - PREMIS - Un total de 82 premis
Premio d’Honor – 1200 €, Pin Blau FIAP y Trofeu al millor autor del Saló, que serà el que
aconseguisca major nombre de fotografies acceptades.
Per a cadascuna de les seccions A, B i C
FIAP Gold Medal
FIAP Silver Medal
FIAP Bronze Medal
CEF Gold Medal
FCF Gold Medal
FLF Silver Medal
FLF Bronze Medal
6 FIAP Honourable Mentions
2 CEF Honourable Mentions
4 FLF Honourable Mentions
6 GFAL Honourable Mentions
2 Diplomes Chairman del total d´obres de les seccions A, B y C
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El premi en metàl·lic estarà subjecte a la legislació fiscal vigent, aplicant-se les retencions legalment
establertes.
5 – JURAT
Estarà format per fotògrafs de prestigi tant a nivell Nacional com a Internacional, la decisió del qual
serà inapel·lable.
Luis Franke, MFIAP, EFIAP/d3, ESFIAP, GMPSA/B, Director of the FIAP Biennial Service, Oficial de
Enlace FIAP / FIAP Liaison Officer, Argentina
Cristina Garzone, MFIAP, EFIAP/p, GPU CER3 VIP3, Italia
Fernando Herrero Zarzoso, ECEF, MFLF/b, España
SALÓ CHAIRMAN
Santos Moreno Villar - EFIAP, ER-ISF, MCEF/o, MFCF***, MFLF/b, JBCEF, JBFCF, PREMI. NAC. CEF,
PREMI. CAT. FCF, SWPA PREMI NAC

6- NOTIFICACIÓ DE RESULTATS
Cada autor rebrà per email la informació del resultat, així mateix es publicaran a la web del concurs
les fotografies guanyadores i finalistes de cada tema.
7 - CATÀLEG
S’editarà un catàleg en PDF amb les obres premiades i un ampli nombre d’obres de tots els
participants.
8 - CALENDARI
- Data límit d’admissió: 16 de maig
- Veredicte del Jurat: 21, 22 i 23 de maig
- Notificació de la fallada: 15 de juny
- Enviament de premis i catàlegs: 31 de juliol
9 - ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del
concurs i de la fallada inapel·lable del jurat. Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà
resolt per l’organització.
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10 – PATROCINADORS
Ajuntament d’Almenara
Caixa Rural
Casa de los Cuadros
Kodak Express Port Sagunt
Bar els Estanys
Restaurante Playa de Canet
NOTES:
Amb el sol fet de presentar les seues imatges o arxius a un saló sota el Patrocini FIAP, el
participant accepta sense excepció i sense objecció que les imatges presentades poden ser
investigades per la FIAP per establir si aquestes obeeixen a les regulacions de la FIAP i
definicions, fins i tot si el participant no és membre de la FIAP; la FIAP utilitzarà qualsevol mitjà al
seu abast per a aquesta empresa; i qualsevol negativa a cooperar amb la FIAP o qualsevol
negativa a sotmetre’s als arxius originals, captura per la càmera, o falta de proves suficients, serà
sancionat per la FIAP i que en cas de sancions arran de la falta de compliment amb les
regulacions de la FIAP, el nom del participant es donarà a conèixer en qualsevol forma útil per
informar de les infraccions de les normes. Es recomana deixar les dades EXIF en els arxius
presentats intactes a fi de facilitar les recerques eventuals.
ORGANITZA:
Grup Fotogràfic d´Almenara
Adreça: Plaça del Molí, 1
12590 – Almenara (Castellón)
Blog: gfalmenara.wordpress.com
Email: salongfal@gmail.com
Tel. contacte: 676910063
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