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Una de les fotografies guanyadores del Ral·li Fotogràfic 2014, de José María
Vílchez.

Bases del 20è Ral·li Fotogràfic de Festa Major

Del 20 de juliol al 10 de setembre de 2015

El 20è Ral·li Fotogràfic és obert a tothom qui vulgui, sense cap limitació d’edat.

El Ral·li Fotogràfic començarà el dijous 10 de setembre a les 20 h, i finalitzarà el
dilluns 14 de setembre a les 23 h.

Inscripcions:

Fins al 10 de setembre, a les 20h, als establiments fotogràfics següents: Tenda de
Fotos CM62, Fotos Vila, Visual i Fotoprix.

En el moment de la inscripció s’ha d’indicar en quina categoria es fa: infantil
(nascuts a partir de l’any 2003) o adulta.

Bases:

Abans del 20 de setembre, cada participant haurà de dur al punt d’inscripció, en
suport digital, les 5 fotografies que vol presentar a concurs.

Aquestes han de ser de diferents actes del programa de Festa Major.

Les fotografies participants no podran ser manipulades per ordinador.

L’establiment s’encarregarà de la seva impressió, que haurà de ser de 22 x 15 cm
per a totes les fotografies. No s’admetran fotografies en format panoràmic.

L’organització recollirà les fotografies participants dels punts d’inscripció el dia 22
de setembre per a la seva valoració.

Jurat i veredicte:

El jurat de la categoria adulta estarà format per professionals locals de la fotografia.

El jurat de la categoria infantil estarà format per participants premiats en edicions
anteriors i nascuts abans del 2003.

El jurat concedirà tres premis per categoria al conjunt de les 3 millors fotografies de
les 5 de cada participant.

El veredicte serà inapel·lable i les fotografies premiades quedaran en propietat de
l’organització, que es reserva els drets de propietat i ús.

Qualsevol detall no concretat en aquestes bases serà resolt per l’organització.
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La participació en aquest Ral·li suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Premis categoria adulta:

Primer premi:    275 €

Segon premi:    200 €

Tercer premi:     100 €

Premis categoria infantil:

Tres primers premis:

Tablet ASUS ME 170C

Lliurament de premis:

La data, hora i lloc del lliurament dels premis seran comunicats a tots els
participants amb temps suficient.

Exposició:

Les fotografies s’exposaran a la plaça del Mercat. Un cop acabada l’exposició, les
fotografies no premiades podran ser recollides pels participants, juntament amb el
diploma de participació, al corresponent punt d’inscripció.

Per a les fotografies on apareguin menors, cal que l’autor de la imatge compti amb
el consentiment dels pares o tutors, en compliment de la llei de protecció de menors.

Actes celebrats

Dijous 10 de setembre de 2015

Notícies
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Asun Lara s’enduu el primer premi del 20è Ral·li Fotogràfic de Festa Major
Asun Lara s’enduu el primer premi del 20è Ral·li Fotogràfic de Festa Major.
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Els aficionats a la fotografia podran concursar durant la Festa Major en el 20è
Ral·li Fotogràfic i en el 2n concurs d’Instagram
Els aficionats a la fotografia podran concursar durant la Festa Major en el 20è
Ral·li Fotogràfic i en el 2n concurs d’Instagram.
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