FES-TE SOCI

FEDERACIÓ
CATALANA
DE FOTOGRAFIA

FES-TE SOCI

Vols federar-te a la Federació Catalana de
Fotografia només hauràs d’emplenar el formulari
clicant en l’enllaç "aquí" i seguir les instruccions.
Automàticament el web ens l’enviarà. Des que la
teva entitat doni el seu vistiplau procedirem a
donar-te d’alta amb un número que es comunica
per correu electrònic.
Des que et donem d’alta rebràs un missatge per
correu electrònic per activar la teva contrasenya.
Amb aquesta contrasenya podrà accedir al
“Racó del Soci” del nostre web.
La quota anual de federat/da individual és de
30€, que hauràs de pagar a la teva entitat ja que
cobrem a través de les entitats.
Si no ets soci/sòcia de cap Entitat i vols federarte, comprova al llistat d’Entitats del nostre WEB,
la que sigui més propera al teu domicili, et fas
soci/sòcia i comenta la teva intenció d’alta a la
Federació.
Sempre necessitarem el vistiplau de la teva
entitat per poder procedir amb l’alta.
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INFORMACIÓ SERVEIS FCF

•

Puntuació per a l’obtenció del títol d’Artista, Excel·lència i Mestre de la FCF (es
poden aconseguir no nomes concursant, tambe amb exposicions, impartint formació
i publicant.

•

Puntuació per a l’obtenció de títol de Jurat de Bronze, d’Argent i d’Or de la FCF

•

Informació per a la tramitació de carnets i títols de la Fédération International de l’Art
Photographique (FIAP)

•

Informació per la tramitació de carnets i títols de la Confederación Española de
Fotografia (CEF)

•

Gratuïtat i descomptes en cursos i tallers organitzats per la FCF i les Entitats
federades.

•

Anuari 50mm, gratuït per a socis/sòcies.

•

Flash Butlletí 50mm setmanal (enviament divendres), en el qual podreu veure els
concursos, tallers, exposicions, etc, organitzats principalment per les entitats
federades.

•

Racó del soci:
o

participar a la Lliga Catalana de Fotografia Digital

o

sol·licitud de distincions

•

Participació al Premi Catalunya

•

FOTOCAT

•

Festa de la Fotografia

•

Pertànyer a un cos de Jurats de la FCF

•

Congrés de Jurats de Catalunya
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“Junts Arribarem mes lluny”

“Gaudim de la fotografia”
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