
	  

	  

BASES	  DEL	  I	  CONCURS	  SOCIAL	  DE	  FOTOGRAFIA	  “FOTO	  EGARA	  2”	  DEL	  FOTOCLUB	  TERRASSA	  
Aquest concurs té com a objectiu promoure la fotografia entre els socis i sòcies del Fotoclub Terrassa.   

1. Participants: Poden participar tots els socis i sòcies de Fotoclub que ho desitgin. 

2. Com participar: Les fotografies s’han d’enviar per e-mail a: concursos.fotoclubterrassa@gmail.com. 

3. Identificació: el nom de l’arxiu jpg ha de ser el nom i cognom de l’autor/a,el nom del  tema i si és la 
foto1 o la foto2. Evitarem els espais en blanc, ñ,ç,acents, etc. 

 Exemple ,  Francesc Iñiguez presenta  del tema de "retrat" la foto nº1, el nom del fitxer serà  :                             
            francesc_iniguez_retrat_foto1 

4. Obres: Dues obres per tema i autor/a. Es permet tot tipus de manipulació digital de la fotografia. El 
format ha de ser en JPG i el pes màxim de 1 mega. 

5. Veredicte i temàtiques: El jurat serà Popular, compost per tots els membres de Fotoclub Terrassa i 
convidats que es trobin a la sala i vulguin participar. Les persones que hagin participat al concurs 
podran puntuar totes les fotografies a excepció de la pròpies. Es puntuaran les fotografies de l’1 al 10 
(amb una ponderació per fotografía de 100 punts en funció dels membres del jurat). El veredicte tindrà 
lloc a la seu del Fotoclub, Centre Cultural Terrassa, no 340, 2on pis de Terrassa. Els temes serán 
anunciats abans de cada convocatoria. 

6. Termini d’admissió: Hi haura cinc convocatòries anuals, amb els següents terminis de presentación. 

Convocatòria 1 : fins el 31 de març de 2016 

Convocatòria 2 : fins el 31 de maig de 2016 

Convocatòria 3: fins el 31 de juliol de 2016 

Convocatòria 4: fins el 30 de setembre de 2016 

Convocatòria 5: fins el 30 de noviembre de 2016 

7. Lliurament de premis: Els tres primers autors que hagin obtingut més punts en la totalitat dels 
veredictes, seran els guanyadors de un trofeu. A més, el guanyador de cada convocatoria (fotografía 
que tingui més puntuació) tendrá un llibre de fotografia de regal ( nou, a estrenar! ). Si el guanyador de 
una convocatoria ja ha guanyat aquest premi en un altre convocatoria , aquest premi será per el 
següent classificat. 

8. Lliurament de trofeus i exposició: en el mes de desembre és fara públic el dia de la entrega de 
premis i les dates de l’exposició. 

9. A la exposició fotogràfica hi haura  una obra de cada participant amb la millor puntuació. 

10. Nota final : La participació suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Us animen a que 
participeu al concurs i, qui pugui, que s’apropi al veredicte. A més de passar-ho bé, aprendrem amb les 
fotografies dels participants. Els premis son molt simbòlics, es tracta de divertir-nos sense fer-nos la 
competència. Recordeu que les fotografies les teniu que enviar a 
concursos.fotoclubterrassa@gmail.com. 


