
17è CONCURS  FOTOGRÀFIC  

“SANT JOAN” 
 

PARTICIPANTS: Tothom que ho vulgui serà benvingut/da. 

 

TEMA: Lliure. 

 

OBRES: Se’n poden presentar un màxim de tres per concursant en blanc i negre, en color,  virades i amb 

qualsevol tècnica. 

Format: La imatge fotogràfica serà de mida lliure. 

 

PRESENTACIÓ: Les obres hauran de presentar-se en format JPG, essent la mida màxima del costat llarg 

1920 px si la imatge es horitzontal, i 1080 px si es vertical, una ressolució de 300 ppp, tenin en compte 

que cada arxiu no superarà un pes màxim dse 2 MB. Les imatges hauran de tenir títol, frases com “sense 

títol” no seran admeses, ni tampoc el nom d’arxius fotogràfics.   

Enel cas que la midasigui mes gran es rebutgeran de forma automàtica. No s’admet cap tipus de marca 

d’aigua, signatures o que identifiquin l’autor o nom artístic, tampoc les que porten marc o vores que 

d’alguna forma enmarqui la imatge. 

 

PARTICIPACIÓ: Les fotografies s’hauran de presentar exclusivament en format digital, indicant “17è 

Concurs Fotogràfic de Sant Joan” 

 

DRETS D’INSCRIPCIÓ: 10,00.-€ per participant. 

nº Compte Bancari on fer la aportació: ES88 0081 5383 7900 0111 6418 

 

Les obres es podran presentar des de el 1 de maig 2021 fins el 27 de juny de 2021, a les 24 hs. A traves 

del e-mai: fotoitaca@gmail.com indicant, nom, adreça, telèfon i e-mail de l’autor de les obres. 

Els socis de la FCF faran constar l’agrupació a la qual pertanyen i el número de soci de la FCF. 

 

JURAT: Estarà format per tres persones reconegudes per la Federació Catalana de Fotografia (FCF). 

 

VEREDICTE: tindrà lloc el dia 2 de juliol de 2021, a les 18:00 hores, al Centre Cívic Sant Joan; Jardins 

de Francesc Macià, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 

 

LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ: el dia 9 de Juliol de 2021, a les 19:00 hores, al Centre Cívic 

Sant Joan; jardins de Francesc Macià, s/n, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). La exposició 

romandrà oberta al públic fins el dia 30 de Juliol de 2021. 

 

CONSIDERACIONS GENERALS: 

Tots els premis quedaran en poder del Col·lectiu Fotogràfic Fotoítaca de l’AV de Sant Joan. 

No es concedirà més d’un premi per autor. 

El jurat qualificador no podrà declarar cap premi desert. 

Si per causa greu comesa per un autor s’ha de desqualificar la seva obra, el possible premi atorgat 

recaurà, a tots els efectes, en el següent concursant. 

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

Qualsevol cas no previst serà resolt per l’entitat organitzadora. 

Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades, i 

que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran de les reclamacions 

que puguin presentar les entitats de drets de propietat intel·lectual (SGAE, VEGAP, etc.), a les quals els 

participants poden estar adscrits. 

L’entitat es reserva el dret de reproduir les obres premiades i de fer una selecció de les obres a exposar. 

Aquest concurs és puntuable per a l’obtenció de les distincions AFCF, EFCF, MFCF i MCFCF per a als 

membres de la Federació Catalana de Fotografia amb el núm. ___________  

 

 

 

 

 

mailto:fotoitaca@gmail.com


PREMIS 

PREMIS NACIONAL 

Sis premis nacionals que rebran un trofeu per premi.  

 

PREMI LOCAL 

Un premi local per a residents a Vilanova i la Geltrú 

 

PREMI SOCIAL 

Un premi social per als socis del Col·lectiu Fotogràfic Fotoítaca de la A.V. Sant Joan.   

 

 

 

PATROCINAT  PER:                       ORGANITZA:                                   HI  COL·LABORA: 
 

 

                                                                   
 

        Núm. ________  


