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BASES 
 
PARTICIPANTS: 
Qualsevol persona no professional de la fotografia. 

Els participants quedaran dividits en dos grups: 

 Concursants Locals: nascuts o empadronats o amb relació directa amb el poble (tot i que un 

concursant amb aquestes característiques pot demanar concursar en la categoria No local). 

 Concursants No locals: tots els altres. 

 

 

TEMA: 

En aquesta edició volem potenciar les imatges més locals i per tant demanem fotografies on aparegui 

qualsevol lloc del poble del Soleràs o del seu terme municipal o de la comarca de les Garrigues, on 

es reflecteixi una escena quotidiana o festiva o també una activitat rural o bé el paisatge o elements 

de l’entorn natural o del medi ambient, i de les quals l’autor en tingui els drets de propietat i d’imatge 

i no hagin estat premiades en altres concursos. Si en la imatge no queda evident el lloc on s’ha fet la 

foto, es demana fer-la amb geolocalització, per poder-ho comprovar. 

 

 

MODALITAT i CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES: 
Fotos en color o blanc i negre, en la tècnica que es vulgui, filtres inclosos, però en les que no s’hagi 

afegit, eliminat, desplaçat o modificat cap element de la imatge. El fotomuntatge amb dues o més 

fotos no s’acceptarà, però sí la composició de panoràmiques. S’admetran les fotos amb persones, si 

no estan fetes en estudi. Cada participant podrà presentar un màxim de DUES fotografies, cadascuna 

amb el seu títol identificatiu. Les imatges han d'estar en format JPG o JPEG, amb un pes màxim de 

4,1 MB cadascuna. Per tal de garantir la qualitat de la impressió que cal fer de les obres finalistes, el 

costat més petit tindrà com a mínim 1.080 píxels. 

 

 

ENVIAMENT D’IMATGES: 

Les imatges s’enviaran a la següent adreça electrònica: 

fotosoleras@gmail.com 

i es faran constar les següents dades: 

-Concursant Local o Concursant No local 

-Nom i cognoms 

-Dades de contacte: Adreça postal, electrònica i telèfon 

-Núm. de soci de la Federació Catalana de Fotografia, si es té 

 

CALENDARI: 

La data màxima de recepció d’imatges serà el dia 30 de juliol de 2021, a les 23.59 h, el veredicte del 

jurat es farà públic com a màxim el 4 d’agost i l’entrega de premis es farà el dia 15 d’agost. 
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JURAT i PREMIS: 

El jurat estarà format per persones amb experiència fotogràfica reconeguda i/o assignades per la 

Federació Catalana de Fotografia. 

El Jurat puntuarà en dos grups diferents les fotos de concursants locals i no locals i les millors de cada 

grup (proporcionalment a les rebudes), s’exposaran a la Sala Polivalent de l’Ajuntament del Soleràs 

durant els dies de Festa Major, fins a un total de 25 fotos. D’aquestes, les 2 millors de cada categoria 

obtindran un val de 200 € la més puntuada i un de 100 € la segona, a bescanviar per material 

fotogràfic. Cada autor optarà només a un sol premi. A tots els finalistes se’ls comunicarà el resultat 

per correu electrònic i també es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament, juntament amb les fotos 

guanyadores. El veredicte del jurat serà inapel·lable. 

 

 

CONSIDERACIONS GENERALS: 

Les fotografies guanyadores esdevindran propietat de l'Ajuntament del Soleràs que se’n reserva els 

drets d'exposició i reproducció en qualsevol mitjà, sempre indicant el nom de l’autor. Les que no 

hagin estat premiades podran ser recollides després de la Festa Major i fins al 10 de setembre. Passat 

aquest termini, les obres no retirades, passaran a formar part del seu arxiu fotogràfic. 
 

Les dades personals facilitades pels concursants s'incorporaran de forma confidencial als fitxers de 

l’Ajuntament del Soleràs. En cap cas aquests fitxers no se cediran ni vendran a altres persones o 

entitats, públiques o privades, sense el consentiment exprés del participant. De conformitat amb la 

Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, els concursants tenen dret a accedir a aquesta informació, 

rectificar-la, cancel·lar-la i revocar-ne el consentiment d'acord amb la Llei abans esmentada i altres 

normes que la desenvolupen, sense efectes retroactius. Aquest dret s'exercirà per escrit, a través de 

correu electrònic, adreçat a ajuntament@soleras.ddl.net 
 

L’organització del concurs s’eximeix de qualsevol conflicte per a la publicació de l’obra exposada. 

L’entitat organitzadora resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases. 

Pel fet de prendre-hi part, les persones participants accepten les condicions d’aquestes bases i es 

comprometen a respectar-les. 
 

Aquest concurs és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia (FCF) amb número de registre      

.............. Les obres finalistes puntuaran per l'obtenció de distincions (Artista, Excel·lència i Mestre) 

de la Federació Catalana de Fotografia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Càmera Club Sabadell                              
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