
        

 

BASES DEL 46è CONCURS LUÍS NAVARRO 

2021 

RECONEGUT AMB EL NÚM. 2022-16 PER LA 

FEDERACIO CATALANA DE FOTOGRAFIA  

 

 

PARTICIPANTS: El 46è Concurs Luís Navarro està obert a fotògrafs de tot el 
món excepte als membres del jurat i els seus familiars de primer grau. 

TEMA: Creatiu - Experimental 

OBRES: Un màxim de tres, originals no premiades. 

DRETS D’INSCRIPCIÓ: 

15 € Via PayPal 

PRESENTACIÓ: JPG - sRGB amb el costat més llarg de 1.920 píxels si és en 
format horitzontal i 1080 píxels el costat més llarg si és en format vertical. En un 
fitxer de màxim de 2 Mb. 

Els guanyadors es comprometen a lliurar els fitxers de les fotografies 
premiades amb ample i alt entre 2.400 i 3.200 píxels per a ser impreses i 
exposades a les instal·lacions de l’AFC.. 

LLIURAMENT: Mitjançant l’aplicatiu de https://fotogenius.es/ 

JURAT: Format per persones de reconeguda solvència fotogràfica o artística 
de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya i de la Federació Catalana de 
Fotografia. 

PREMIS: 

  Primer Premi: Trofeu "Luis Navarro" de l’AFC. i 200 €. 
  Segon Premi: Medalla d’argent de la FCF i 100 €. 
  Tercer Premi: Medalla de bronze de l’AFC i 50 €. 
 4t, 5è i 6è:  Diploma de l’AFC 

ADMISSIÓ: Des del dia 15 de novembre de 2021 fins a les 24h del 19 de 
desembre de 2021. 

SELECCIÓ D’OBRES: del 7 al 12 de gener de 2022 

VEREDICTE: De caràcter públic el dia 14 de gener de 2022 a les 19.00 hores. 

LLIURAMENT DE PREMIS: el dia 4 de febrer de 2022 a les 19.00 hores. 

EXPOSICIÓ DE LES OBRES PREMIADES: del 4 de febrer al 4 de març de 
2022. 
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NOTES: 

 No es concedirà més d’un premi per autor. El jurat qualificador no podrà 
declarar cap premi desert. 

 L’arxiu amb format imprimible i l’obra impresa romandran a l'arxiu de 
l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya que es reserva el dret de reproduir-
les lliurement per a catàlegs, cartells, premsa, reportatges, etc, sense 
ànim de lucre i sempre citant-ne l’autoria. 

 Els concursants certifiquen l'autoria de les obres i es responsabilitzen 
totalment que no hi ha drets de tercers, així com de tota reclamació per 
drets d'imatge de les obres presentades. 

 Si per causa greu, comesa per un autor premiat, calgués desqualificar la 
seva obra, el premi atorgat quedarà desert a tots els efectes.  

 Qualsevol cas no previst serà resolt per la Vocalia de Concursos i 
Exposicions. 

 Correspondrà a l’AFC, la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es 
pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases. I es 
reserva el dret de propagar o difondre les imatges o la reproducció de 
les obres  premiades. 

 El premi està subjecte retenció de l'IRPF segons la legislació vigent. 

 La participació en aquest concurs suposa la íntegra acceptació 
d’aquestes bases. 

 


