23è. Ral·li Fotogràfic de “La Corrida”
Festa de La Corrida, Puig-reig 23 de Gener de 2022
COVID: (SI NO HI HA INCONVENIENTS ES FARÀ SEGUINT LES PRESENTS BASES)
Si hi han canvis s’informarà a la web www.cquiefoto.org

FORMAT: Digital
TEMES
ELS TRES TEMES es comunicaran en el moment de la inscripció
ES PODRAN FER FOTOS TAN AL MATI COM A LA TARDA
AL MATÍ ES PODRAN FER FOTOS DELS TRES TEMES.
TAMBÉ SE’N PODRÀN FER A LES CURSES DE LA TARDA (Potser no, de tots els temes)
Les imatges seran en format jpg, 3000 pixels costat gran i entre 1500 i 3000 l’altre. I sense cap tipus de marc.
Es permet el retoc bàsic(no muntatges), però en cap cas s'acceptarà la manipulació i/o l'alteració de la realitat.

HORARIS
- Inscripció dia 23 de gener de 2022 de 9 a 10 del matí, a La Sala (Plaça Nova)
- Foto de Grup a les 10 del matí, Plaça Nova
- Esmorzar (si les normes COVID ho permeten) Després de la foto de Grup

ENVIAMENT
les fotografies s’enviaran per wetransfer a ralli.lacorrida@gmail.com
Límit hora d’enviament fins a les 12 del mig dia del 24 de gener.

INFORMACIÓ
Telèfon 938290442 - Mobil 666742798 i a: cquiefoto@gmail.com
La inscripció seria gratuïta
La foto de grup s’enviarà per correu-e i com a resposta de la recepció de les fotografies participants al concurs

VEREDICTE
12 de febrer de 2022 a les 10:30h. al local social. (Tercera Planta Ajuntament)
El jurat estarà format per tres persones, reconegudes per la FCF

EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS
L’Exposició i repartiment de premis, es farà dins els actes de la Festa Major,
(Segona Pasqua) Possiblement el dia 17 d’abril, S’avisà a participants i premiats.
Es farà conjuntament amb els corresponents al XLIII Concurs Fotogràfic de CquiEFoto.
Les obres s’exposaran els dies de la Festa Major a “La Sala”
i a partir de la setmana següent, un mínim de dues setmanes
a la Biblioteca Guillem de Berguedà - Avinguda 1 d’Octubre, 5-7
NORMES
La participació al Ral·li implica que els participants seguiran les bases i els horaris previstos.
En cas de pluja, neu o mal temps el ral·li es farà igualment.
Les fotografies no hauran d’estar manipulades, com diu mes amunt:
Es permet el retoc bàsic(no muntatges), però en cap cas s'acceptarà la manipulació i l'alteració de la realitat.
Les fotografies premiades i finalistes seran ampliades per a la exposició, i passaran a l’arxiu fotogràfic de CquiEFoto.
Se n’escolliran per posar als programes de la Festa , promoció del ral·li i la fotografia en general,
sempre fent constar el nom de l’autor.
Cada concursant només podrà aspirar a un premi.
L’Organització es reserva el dret de modificar aquest programa en cas de força major,
i no es fa responsable de qualsevol accident que pugui tenir un participant.

CATEGORIA GENERAL (Tots els participants)
Millor Col·lecció, Medalla daurada FCF
Primer premi: Medalla daurada FCF
Segon premi: Medalla Platejada FCF
Tercer premi: Medalla Bronzejada FCF
del 4t al 10e. Diploma
El Tres millor classificats menors de 18 anys – Diploma
El Tres millor classificats menors de 14 anys - Diploma
(El participant mes jove també rebrà un diploma)
- - - - - - - - Aquest concurs puntua per a obtenir les distincions AFCF, EFCF i MFCF amb el nº 2022-xx

