Foto-Club La Llagosta us convida al XX Concurs Estatal de Fotografia de La Llagosta.
Número de concurs: 2022-88

BASES
PARTICIPANTS
Totes les persones que ho desitgin.
TEMA

• Lliure
• La Llagosta
OBRES
Podran presentar-se un màxim de tres obres per autor i categoria. No es permet presentar la
mateixa fotografia en més d'un tema. No s'acceptaran ni publicaran obres amb continguts
contraris al dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar i/o a la pròpia imatge de les
persones, especialment de menors. Una obra pot ser rebutjada si els organitzadors consideren
que no s'ajusta a les bases. Les fotografies han de ser propietat de l'autora o autor. A la imatge no
es podrà afegir cap símbol, nom, títol, signatura, marca d'aigua, etc. que pugui identificar a
l'autora o autor.
FORMAT DE LLIURAMENT
Les imatges s'enviaran en format digital JPG. Les dimensions màximes seran de 1920 píxels en
horitzontal i 1080 píxels en vertical. Cada arxiu haurà de tenir una mida màxima de 2 MB.
PRESENTACIO DE LES OBRES
A través del web https://www.fotoclublallagosta.es
DRETS DE PARTICIPACIÓ
Els drets d'inscripció seran de 8€ en total per participar en els dos temes.
El pagament es farà exclusivament per PayPal.
Un cop omplert el formulari i carregades les fotografies, als autors que no compleixin totes les
condicions de participació i/o no hagin pagat els drets d'inscripció no se'ls admetran les seves
obres.
EXPOSICIÓ
Centre Cultural de La Llagosta (Pl. Alcalde Sisó Pons) del dia 1 al 31 de desembre de 2022.
Horari de dilluns a dijous de 18h a 21h. Foto-Club La Llagosta escollirà les fotografies que
seran exposades.
TERMINI D’ADMISSIÓ
Fins el 26 d’octubre de 2022.

VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
A partir de totes les obres presentades, el Jurat farà una selecció prèvia de fotografies finalistes i
presencialment atorgarà els premis en un acte públic el dia 11 de novembre de 2022 a les 19h a
Can Pelegrí, carrer Jaume I, número 7. L’acta es publicarà a la web de Foto-club La Llagosta.
No s’admetrà cap objecció sobre el resultat i el veredicte serà inapel·lable a tots els efectes.
CLÀUSULES LEGALS
Les obres premiades restaran en propietat de Foto-Club La Llagosta. Els participants
seran propietaris dels drets d'autor, no obstant això, l'entitat organitzadora es reserva el
dret de publicar o utilitzar qualsevol de les obres, podent cedir aquests drets als seus
organismes superiors, els qui estan obligats sempre a esmentar l'autor/a i el títol de l'obra,
sense cap tipus de benefici econòmic.
Els organitzadors i organismes superiors s’eximeixen de qualsevol responsabilitat davant
la reclamació pels drets d’imatge a tercers. Foto-Club La Llagosta es reserva el dret a
rebutjar la participació en el concurs d'aquelles fotografies que no tinguin relació amb el
tema específic.
La participació suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases. Qualsevol cas no previst, serà
resolt per l’organització.
Per a més informació sobre el concurs, ho poden fer a través del nostre correu electrònic:
fotoclublallagosta@gmail.com o a través de la nostre web www.fotoclublallagosta.es
PREMIS
Cada concursant només podrà optar a un premi per tema.
TEMA LLIURE

1r premi
2n premi
3è premi
4t premi
5è Premi

Diploma i 250 €
Diploma i 160 €
Diploma i 100 €
Diploma
Diploma

TEMA LA LLAGOSTA

1r premi
2n premi
3è premi
4t premi
5è premi

Diploma i 120 €
Diploma i 75 €
Diploma i 50 €
Diploma
Diploma

JURAT
Estarà format per persones del món de la fotografia reconeguts per la Federació Catalana de
Fotografia.
Aquest concurs és puntuable per a obtenir les distincions AFCF-EFCF i MFCF per a membres
de la Federació Catalana de Fotografia.

