
 
 5è Gimcana-Concurs de Fotografia 
          Festa Major d’hivern 2022        
        PARETS DEL VALLÈS 
                     

BASES 
 
PARTICIPANTS: 
Tots els que ho desitgin, residents a l'estat espanyol i 
socis de la Federació Catalana de Fotografia. 
 
IDENTIFICACIÓ: nom, cognoms, població, telè-
fon, mail i Societat Fotogràfica si pertany a alguna, i si 
escau, el número de soci  de la FCF 
 
TEMES: 25 anys de Gegants i bestiar i de Parets  
dins dels actes de Festa Major d’hivern. 
Gegants; Marcel i Elisenda i bestiari en Bitru, el Gall i 
Llucifer 
 
OBRES: Màxim 3 obres, no premiades en edicions 
anteriors d'aquest concurs. 
  
MIDA DELS ARXIUS: 
En format JPG a 1920 píxels de llarg si el format és 
horitzontal o 1080 píxels d'alt si el format és vertical i 
resolució de 300 ppp. 
 
TÈCNICA: S'admetrà qualsevol tècnica, però no 
muntatges, en cas de dubte es demanarà el RAW 
 
DRETS DE PARTICIPACIÓ: Gratuïts 
ENVIAMENTS: Mitjançant el correu:  
concurs@afparets.com 
 
EXPOSICIÓ: A la web www.afparets.com 
CALENDARI 
TERMINI D'ADMISSIÓ: Fins a les 23:59 hores del 
dia 13 de febrer de 2022 
 
DECISIÓ: Serà públic a les 10 hores del dia 19 de 
febrer al local Sala d’entitats, Ca n’Oms, carrer Po-
nent, 14 Parets 
(O via on-line seguint les recomanacions sanitàries.) 
ENTREGA DE PREMIS: 5 de març de 2022  a la 
Sala d’entitats, Ca n’Oms, carrer Ponent 14 (seguint 
les recomanacions sanitàries) 
 

NOTA: 
-Els premis seran  per fotografia individual. 
-Cada concursant només podrà optar a un premi. 
-L’Associació Fotogràfica Parets es reserva el dret de 
reproducció de les obres premiades o que hagin estat 
acceptades que cregui oportunes,  citant el nom de 
l'autor, sense cap tipus de benefici econòmic. 
-Pel fet de participar, els autors reconeixen tenir els 
drets d'autor i els drets d'imatge. L'organització s'exi-
meix de qualsevol conflicte de publicació o d'utilitza-
ció de les obres. 
-La participació en aquest concurs suposa l'acceptació 
íntegra d'aquestes bases. 
Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt 
per l'entitat organitzadora. 
--La resolució de Jurat serà inapel·lable. 
-Aquest concurs és puntuable per a l'obtenció de dis-
tincions de la FCF  
Per a més informació, enviar un correu electrònic a 
concurs@afparets.com  
PREMIS: 
 
Primer premi: Medalla d’or de la Federació Catalana   
                       Catalana de Fotografia   
Segon premi:  Medalla d’argent de la Federació  
                        Catalana de Fotografia 
Tercer premi:  Medalla de bronze de la Federació  
                         Catalana de Fotografia 
PREMI SOCIAL 
Primer premi:  trofeu 
Segon premi:   trofeu 
Tercer Premi:   trofeu 
 
JURAT: 
Serà  format per  tres persones de reconegut presti-
gi en el món de la fotografia, i assignades per la Fede-
ració Catalana de Fotografia. 
Organitza: Associació Fotogràfica Parets amb el su-
port de l’Ajuntament de Parets del Vallès 
 
Reconegut per la Federació Catalana de  
Fotografia  amb el nº  
 


