30è CONCURS ESTATAL FLASH DE FESTA MAJOR 2021
1.- Participació: hi poden participar tots els fotògrafs, professionals o aficionats, residents
a l'estat espanyol o membres de la Federació Catalana de Fotografia
2.- Seccions:
A) lliure monocrom
B) lliure color
C) bodegó (monocrom o color)
A partir d'aquesta edició, s'admeten fotografies amb presència humana, amb total
llibertat pel què fa a temàtica i estil.
Es poden presentar fins a tres fotografies per autor i secció, que no necessàriament han
de constituir una col·lecció, no presentades amb anterioritat a aquest concurs. Una obra
podrà ser rebutjada si l'organització considera que no s'ajusta a les bases.
Les obres que portin la firma de l'autor, o distintius que identifiquin l'autoria o el seu nom
artístic tampoc no seran acceptades.
Per la consideració de fotos en monocrom o color aquest concurs s'acull a les definicions
de la FIAP: "una obra en blanc i negre, que va del gris clar (blanc) al gris molt fosc (negre)
és una obra monocrom amb matisos de gris. Una obra blanc i negre virada íntegrament a
un sol color serà considerada una obra monocrom. Al contrari, una obra blanc i negre
modificada per un virat parcial o amb l'afegitó d'un color, esdevé una obra en color
(policroma), i haurà de constar en la secció color"
3.- Presentació d'imatges:
Les imatges estaran en format JPG, amb una grandària màxima de 3000 píxels en sentit
horitzontal o 2000 en sentit vertical, a una resolució de 300 ppp, no superant els 2 Mb de
pes. Es recomana un espai de color sRGB. Les imatges han de tenir títol. Frases com
“Sense títol” no seran admeses, com tampoc el nom de l'arxiu fotogràfic (p.e.
DSC1234.jpg)
Les fotografies premiades quedaran en poder de l'Associació Fotogràfica Flash Gelida, en
tant que organitzadora del concurs, reservant-se el dret de reproducció per a catàlegs,
cartells, premsa, reportatges, exposicions, etc., sense ànim de lucre i sempre citant el seu
autor o autora.
4.- Inscripció i tramesa:
Únicament mitjançant la plataforma Fotogenius a https://flashgelida.fotogenius.es
S'estableix una quota de participació de 15€, independentment del nombre de fotografies
presentades i s'abonarà mitjançant Pay-Pal a la mateixa web, un cop pujats els arxius
fotogràfics

5.- Premis per secció:
1r premi:
200 € i medalla or de la Federació Catalana de Fotografia (FCF)
2n premi:
100 € i medalla plata de la FCF
3r premi:
70 € i medalla bronze de la FCF
Premi Família Llopart-Freixas: trofeu i 60€ a la millor fotografía d'entre els membres de
Flash Gelida
6.-Jurat:
El Jurat estarà format per tres fotògrafs de prestigi, membres del Cos de Jurats de la
Federació Catalana de Fotografia
7.- Calendari:
- Termini d'admissió: fins les 23h 59 min del 17 de juliol
- Veredicte: 24 de juliol, a les 6 de la tarda. Centre Cívic l'Escorxador /Pl. Escorxador,
Gelida (pendent normes Covid)
- Notificació de resultats: 2 d'agost
- Exposició i lliurament de premis: 20 d'agost, a les 19 hores a l'Espai 1880: antic
vestíbul de l'Ajuntament (c/ Barceloneta, 12) - pendent normes Covid 8.- Acceptació de les bases:
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de les bases del mateix i del
veredicte inapelable del jurat
Concurs amb reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia i puntuable per a les
seves distincions EFCF, AFCF i MFCF, amb el número de patrocini 2021/XX
e-mail de contacto:

concursosflashgelida@gmail.com

