AGRUPACIO FOTOGRÀFICA SANT JOAN BAPTISTA
Dr. Barraquer, 6 baixos 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Tel. 93.381.07.69 E-mail: agrfotosantadria@gmail.com WEB: agrufotosantadria.cat

J U N Y 2021

CALENDARI
ADMISSIÓ:
VEREDICTE:
ENTREGA DE
PREMIS:
EXPOSICIÓN:

Fins el 17 de Juny
27 de Juny de 2021, a les 10:30h al local de l’Agrupació
8 de Juliol de 2021, a les 20h
Del 8 al 22 de Juliol de 2021, al local social
Dr. Barraquer, 6 baixos (Dilluns a Dijous, de 18:30 a 20:30h)

El fet de presentar-se a aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases, quedant facultada l’Entitat
organizadora per resoldre els casos no previstos en elles
Els participants autoritzen a l’Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista la reproducció de les fotografies
premiades i finalistes, citant sempre el nom de l’autor, amb la finalidad de muntar una exposició amb les
obres mencionades

POLITICA DE PRIVACITAT
Els participantes d’aquest concurs accepten que l’Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista pugui trametre per mitjans postals o electrònicos informació sobre activitats i concursos organizats per ella
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SALÓ
DE FOTOGRAFIA

PETXINA
D’ARGENT

L’Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista no cedirá en cap cas dades personales dels participants a
terceres persones o entitats

CALENDARIO
ADMISIÓN:
VEREDICTO:
ENTREGA DE
PREMIOS:
EXPOSICIÓN:

Hasta el 17 de Junio
27 de Junio de 2021, a las 10:30h en el local de la Agrupación
8 de Julio de 2021, a las 20h
Del 8 al 22 de Julio de 2021, en el local social
Dr. Barraquer, 6 bajos (Lunes a Jueves, de 18:30 a 20:30h)

El hecho de presentarse a este concurso implica la aceptación de estas Bases, quedando facultada la
Entidad organizadora para resolver los casos no previstos en las mismas
Los participantes autorizan a l’Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista a la reproducción de las fotografias premiadas y finalistas, citando siempre el nombre del autor, con la finalidad de montar una exposición
con las obras mencionadas

POLITICA DE PRIVACIDAD
Los participantes de este concurso aceptan que l’Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista pueda remitir
por medios postales o electrónicos información sobre actividades y concursos organizados por la misma
L’Agrupació Fotogràfica Sant Joan Baptista no cederá en ningun caso datos personales de los participantes a terceras personas o entidades
El Salón de Fotografia con el no. CEF E-2021-06 está bajo el Patrocinio Nacional de la
CONFEDERAClÓN ESPAÑOLA DE LA FOTOGRAFÍA

20è Premi

JOAN GUILLEMÍ
S A N T A D R I À FOTOGRÀFIC

Amb el reconeixement de la FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA
Aquest Saló és puntuable per l’obtenció de les distincions d’ A.F.C. I M.F.C.F.

Registre
FCF 2021-23

B A S E S

B A S E S

PARTICIPANTS: Tothom que ho desitgi

PARTICIPANTES: Todo aquel que lo desee

TEMES:
- Lliure (Petxina d’argent)
- Sant Adrià de Besòs (Premi Joan Guillemí)

TEMAS:
- Libre (Petxina d’argent)
- Sant Adrià de Besòs (Premio Joan Guillemí)

OBRES: Fins a tres per autor i tema, monocromes o en color, i no premiades en aquest concurs

OBRAS: Hasta tres obras por autor y tema, monocromo o en color, y no premiadas en este
concurso

FORMAT: Les imatges han d’estar en format JPG, màxim 2400 pixels el costat més llarg i 300
ppp. No hi pot haver “marques d’aigua ni copyright”. Recomanem que l’espai de color sigui
sRGB
TRAMESES: L’enviament es farà únicament via correu electrònic a l’adreça:
concursosafsantadria@gmail.com
IDENTIFICACIÓ: Les fotografies hauran d’anar etiquetades amb el títol i l’ordre de visualització.
En el mateix correu s’hi haurà de fer constar:
Nom i cognoms de l’autor, adreça completa, e-mail i telèfon i, si s’escau, entitat a la qual pertany i número de soci de la F.C.F. i de la C.E.F.
INSCRIPCIÓ: Gratuïta
JURAT: Format per tres membres designats per la Federació Catalana de Fotografia. Les seves
decisions seran inapel·lables
CATÀLEG DIGITAL: Amb les fotografies premiades i seleccionades per a tots els participants

FORMATO: Las imágenes deben de estar en formato JPG, máximo 2400 pixels el lado más largo y 300 ppp. No pueden tener “marcas de agua ni copyright”. Recomendamos que el espacio
de color sea sRGB
ENVIOS: El envio se hará únicamente via correo electrónico a la dirección:
concursosafsantadria@gmail.com
IDENTIFICACIÓN: Las fotografias deberán estar etiquetadas con el título y el orden de visualización. En el mismo correo se hará constar:
Nombre y apellidos del autor, domicilio completo, e-mail y teléfono y, si corresponde, entidad
a la que pertenece y número de socio de la F.C.F. y de la C.E.F.
INSCRIPCION: Gratuita
JURADO: Formado por tres miembros designados por la Federació Catalana de Fotografia. Sus
decisiones serán inapelables
CATÁLOGO DIGITAL: Con las fotos premiadas y seleccionadas para todos los participantes

P R E M I S

P R E M I O S

TEMA LLIURE

TEMA LIBRE

PREMI D’HONOR: Trofeu exclusiu PETXINA D’ARGENT Sant Joan Baptista (valorat en 450€), 300€ en
metàl·lic i medalla C.E.F. a la millor col·leció de tres obres

PREMIO DE HONOR: Trofeo exclusivo PETXINA D’ARGENT Sant Joan Baptista (valorado en 450€), 300€
en metálico y medalla de C.E.F. a la mejor colección de tres obras

TRES PREMIS: A obres soltes, trofeu, 120€ en metàl·lic cadascuna. Les obres guanyadores quedaran en
propietat de l’Agrupació

TRES PREMIOS: A obras sueltas, trofeo, 120€ en metálico para cada una. Las obras ganadoras quedarán
en propiedad de la Agrupación

TEMA SANT ADRIÀ

TEMA SANT ADRIÀ

PREMI D’HONOR: Premi JOAN GUILLEMÍ, 300€ en metàl·lic a la millor col·lecció de tres obres i medalla
F.C.F. (Tema sense reconeixement de la C.E.F.)

PREMIO DE HONOR: Premio JOAN GUILLEMÍ, 300€ en metálico a la mejor colección de tres obras y medalla F.C.F. (Tema sin reconocimiento de la C.E.F.)

TRES PREMIS: A les obres soltes, trofeu i 120€ en metàl·lic cadascun. Les obres guanyadores quedaran
en propietat de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, que podrà publicar-les fent constar el nom de l’autor

TRES PREMIOS: A obras sueltas, trofeo y 120€ en metálico para cada uno. Las obras ganadoras quedarán
en propiedad del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, que podrá publicarlas haciendo constar el nombre
del autor

Tots els trofeus s’entregaran amb la inscripció dedicada al guanyador. Cada participant només podrà
optar a un sol premi per tema

Todos los trofeos se entregarán con inscripción dedicada al ganador. Cada participante podrá optar sólo
a un premio por tema

