BASES DEL X CONCURS SOCIAL DE FOTOGRAFIA DE FOTOCLUB LA LLAGOSTA 2022
Aquest concurs te com a objectiu promoure la fotografia entre els socis i sòcies de Foto-club la
Llagosta.
1. PARTICIPANTS
Poden participar tots els socis i sòcies de Foto-Club la Llagosta que ho desitgin, amb una
fotografia que no hagi estat premiada ni distingida en cap concurs, ni presentada en cap
dels concursos socials de Foto-Club.
2. COM PARTICIPAR
Les fotografies s’han d’enviar per correu electrònic a:
concurs.social.fotoclub@gmail.com
3. OBRES
Es presentaran en un arxiu JPG de bona qualitat. L’espai de color serà preferentment a
sRGB. El nom de l’arxiu es correspondrà amb el nom i cognom de l’autor o autora. Es
permet tot tipus de manipulació digital de la fotografia. La resolució màxima serà de
2.000 píxels d’ample x 1.500 píxels d’alta i el pes màxim serà de 1,5 MB.
4. CARACTERISTIQUES DE LA FOTOGRAFIA
La fotografia presentada ha de ser obligatòriament feta per l’autor o autora de la
mateixa i la persona s’ha de trobar al lloc on s’ha pres la imatge, no admetent-se
fotografies d’altres imatges, ja siguin fotogràfiques o virtuals.
5. VEREDICTE
El Jurat serà popular, compost pels membres de Foto-club la Llagosta que vulguin
participar en la votació. Les persones que hagin participat al concurs podran puntuar
totes les fotografies a excepció de la pròpia. La puntuació serà entre un 4 i un 10.
Formula de comptabilització dels vots:
Participants que votin: se sumen els punts de la seva foto i es divideix entre el numero
de votants
Participants que no votin: se sumen els punts de la seva foto i es divideix entre el
número total de participants.
Membres de l’agrupació que votin però no participin: no afecta a aquests càlculs.
6. TEMES 2022
Dimecres 26 de gener: Lliure
Dimecres 30 de març: Gent treballant
Dimecres 25 de maig: Vehicles
Dimecres 20 de juliol: Centre d’interès
Dimecres 28 de setembre: Bancs (per asseure’s)
Dimecres 16 de novembre: Parcs temàtics (feries, parcs d’atraccions etc)

7. ENVIAMENT
Les fotografies s’han d’enviar, per correu electrònic, com a molt tard a les 23.59 del dissabte
anterior al dia del veredicte.
Les fotografies s’enviaran per whatssap a tots els membres del club entre el dilluns i el dimarts
següents. Es podrà puntuar fins el dimecres a les 18 hores. La puntuació s’enviarà al correu
electrònic: fotoclublallagosta@gmail.com.
8. LLIURAMENT DE PREMIS
Les tres persones que hagin obtingut més punts en la totalitat del concurs seran les
guanyadores. El primer premi rebrà un trofeu més 30€, el segon rebrà un trofeu més
20€ i el tercer rebrà un trofeu. Tots els membres que s’hagin presentat com a mínim a
la meitat dels veredictes tindran un diploma.
9. MENCIONS ESPECIALS
Foto-club concedirà les següents mencions especials: Artista foto-club la Llagosta,
Excel·lència foto-club la Llagosta i Mestre foto-club la Llagosta.
Per aconseguir la menció d’artista es necessiten 10 punts
Per aconseguir la menció d’excel·lència es necessiten 20 punts
Per aconseguir la menció de mestre es necessiten 40 punts
Per cada menció aconseguida s’haurà de realitzar una exposició d’un mínim de 10
fotografies.
Com es puntua:
La persona que guanyi el concurs rebrà 5 punts
La persona que quedi en segon lloc rebrà 4 punts
Les persones que s’hagin presentat a tot el concurs rebran 2 punts
Les persones que s’hagin presentat, com a mínim, a la meitat dels veredictes rebran 1
punt.
10. EXPOSICIÓ
Es farà una exposició amb les fotografies premiades i, com a mínim, d’una per autor o
autora.
11. CLAUSULES LEGALS
Foto-club la Llagosta es reserva el dret de publicar o utilitzar qualsevol de les obres i de
rebutjar la participació en el concurs d’aquelles fotografies que no compleixin amb
aquestes bases.
La participació comporta l’acceptació integra d’aquestes bases.

