
 

 

 

PRIMER RAL-LI FOTOGRÀFIC DE LA FIRA DE LA PURÍSSIMA DE SANT BOI 2021 

BASES 

 

Participants: Totes aquelles persones que ho desitgin 

Data: 6 de desembre 2021 

Temes: 

Tres temes A,B i C, que es donaran a conèixer el mateix dia. 

Inscripcions: El mateix dia 6 de desembre de 10:00 a 11,00 h 

Lloc de la inscripció: Carpa municipal d'entitats, a l'estand de AFOBOI. 

Preu de la inscripció 5 € 

Les fotografies es poden realitzar durant els tres dies que duri la fira, 6, 7 i 

8 de desembre. Les instruccions es donaran a les 11:00 h, a l'estand de 

AFOBOI 

Les fotografies s'enviaran abans de les 24 hores del 12 de desembre de 

2021 al correu Ral-lipurisima@afoboi.cat  

Reconeixement oficial: El concurs té el reconeixement de la Federació 

Catalana de Fotografia (FCF) amb el núm ……XXXX…… 

Format de les fotografies:  

JPG – 1920 pixels pel costat més llarg a 300ppp. MAX. 2 Mb. 

Identificació de l'arxiu: Nº d'inscripció, lletra del tema, nom-títol 

Exemple: 25-B-Gomez-ulls (no utilitzeu símbols , accents , dièresi ,etc) 

Jurat: Per determinar 

Veredicte: Públic dia 11/01/2022 a les 18:00 h. 

Lloc: Can Castells Centre d'Art, al carrer Lluís Castells, 16, 08830 Sant Boi 

de Llobregat. 



(Si les normes Covid no ho permeten serà “fallo” virtual) 

Premis: A la colección: Premi d´honor      120€ i medalla d´or FCF 

               A obres soltes: 1r premi                 90€ i medalla d´argent FCF 

                                           2n premi                 60€ i medalla de bronce FCF 

                                           3r premi                  30€ i diploma   

                                           4t premi                            diploma 

                                           5è premi                            diploma 

 

Repartiment de premis i inauguració de l´exposició: 22/01/2022 

Notes d'interès : Ral.li fotogràfic reconegut amb el núm. …XXX….. per FCF 

puntua per als títols d'AFCF, EFCF i MFCF. Finalistes 15%. 

En cas de pluja no s'anul·la. 

L'organització es reserva el dret de modificar el programa previst si per 

circumstàncies fos necessari (Covid-19). 

Cada concursant només podrà aspirar a un sol premi i no podrà quedar 

cap premi desert.  

La resolució del jurat serà inapel·lable.  

Es realitzarà una exposició, amb les fotos guanyadores i les finalistes.  

L'organització no es fa responsable si en el transcurs del ral.li algun 

participant pateix qualsevol accident.  

El fet de participar obliga al compliment d'aquestes bases. Les fotos 

guanyadores passaran a l´arxiu de l´entitat organitzadora.  

En cas de publicació es farà constar el nom. 

En tot moment s'haurà de respectar les mesures COVID indicades per les 

autoritats sanitàries. 

 

 


