Organitzat per:

Homologat per:

Patrocinador per:

52è CONCURS ESTATAL DE FOTOGRAFIA
«ESPARRECS I AGRICOLA”
NORMES:
El concurs està obert a tots els residents en l’estat espanyol o membres de la Federació
Catalana de Fotografia.
1. TEMATICA
Els espàrrecs i l’agricultura en totes les seves vesants.
Seccions:

A) Espàrrecs
B) Agrícola

2. OBRES
Dues per concursant (una d’espàrrecs i una d’agricultura), realitzades en blanc i negre,
color o qualsevol tècnica fotogràfica. Les fotografies presentades no hauran d'haver
obtingut premi en edicions anteriors d’aquest concurs o d’altres.
2. FORMAT DE LLIURAMENT
Les fotografies hauran de presentar-se en formato JPG, espai de color sRGB, amb un
mida màxima d’arxiu de 5 Mb per fotografia i unes dimensiones màximes de 2.400 píxels
pel costat més llarg; una resolució de 240 ppp. Les imatges han de tenir un únic títol.
Frases com “Sense títol” no seran admeses, ni tampoc els noms d’arxius fotogràfics.
En el cas que la mida sigui més gran es rebutjaran de forma automàtica. No s’admet cap
tipus de marca d’aigua, signatures o que identifiquin l’autor o nom artístic. Tampoc les
que portin marcs o vores que d’alguna forma emmarquin la imatge.
3. PARTICIPACIO
Las fotografies hauran de presentar-se exclusivament en format digital, de forma on-line,
y la inscripció se realitzarà exclusivament mitjançant el següent enllaç:
https://agfoga.fotogenius.es/
Només es podrà presentar una obra per cada secció, és a dir, un màxim de dues obres.
El dret de participació és de 5€, (mitjançant PayPal en la web del concurs)
independentment del nombre d’obres enviades.

Les fotografies rebudes sense el pagament dels drets de participació i el formulari
d’inscripció no seran valorades.
L’organització no es fa responsable de les pèrdues o deterioraments que es puguin
produir -se en els arxius, els quals seran tractats de forma acurada.
4. CALENDARI
• Admissió de les obres:
Fins al 15 d’abril de 2021 a les 24 h.
• Veredicte
25 d’abril de 2021
• Exposició
De l’1 al 15 de maig de 2021 a la Sala de la
Biblioteca Josep Soler i Vidal (Gavà)
5. JURAT
Estarà format per persones de reconeguda solvència dintre de l'àmbit fotogràfic, essent
el veredicte inapel·lable.
6. PREMIS
Premi especial a la millor col.lecció
Premi a la millor fotografia d’espàrrecs
Premi a la millor fotografia agrícola

.............................. 350 €
…........................... 250 €
............................... 250 €

Premis socials:
Premi a la millor fotografia d’espàrrecs
Premi a la millor fotografia agrícola

…........................... 150 €
............................... 150 €

Aquest concurs és puntuable per a l’obtenció dels títols AFCF, MFCF, EFCF de la
Federació Catalana de Fotografia amb el núm. 2021-26.

7. EXPOSICIO
Els participants autoritzen a l’Agrupació Fotogràfica de Gavà la reproducció d’una
selecció de 30 fotografies per exposar-les en la Sala de la Biblioteca Josep Soler i Vidal
de l’1 al 15 de maig de 2021.
8. NOTES
o Cap autor podrà rebre més d’un premi.
o Tota obra que no compleixi amb els requisits indicats serà automàticament
desqualificada.
o Els autors cedeixen els drets a l’organització del concurs, per la publicació i
difusió de les imatges premiades i finalistes, i per a ús promocional del concurs,
l’exposició i el concurs en properes edicions. Els guanyadors i finalistes accepten
la reproducció gratuïta de les seves imatges en mitjans de comunicació amb
l’objectiu de difondre els resultats del concurs, sempre fent constar el nom de
l’autor. També autoritzen la publicació del seu nom com a finalista o guanyador.
o L’autor de les obres concursants, es reconeix com autor de les mateixes i de
tenir ple dret sobre elles per autoritzar que aquestes siguin exposades i
publicades en catàlegs, web, etc… cedint aquest dret als organitzadors, eximint
a aquests de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels drets d'imatge
de tercers.
o Qualsevol incidència sorgida, no reflectida en aquestes normes, serà resolta per
l’organització.

o
o

Si el pagament de qualsevol premi s’ha d’efectuar a l’estranger, les despeses
bancàries aniran a càrrec del beneficiari.
El fet de participar a aquest concurs implica la total acceptació de les bases.

