
 
 

5è   RAL.LI FOTOGRÀFIC DE L’AMETLLA DEL 
VALLÈS 2017 

 
 

Dissabte dia 27 de maig de 2017 
 
Organitza:  ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 
 
Concurs reconegut per la Federació Catalana de la Fotografia XXXXXX 
 
Amb la Col.laboració de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès (Àrea de 
Cultura) 
 
 
 
 
BASES 
 
Participants:  Totes aquelles persones que ho desitgin 

 

Modalitat: Digital 

 

Categories : Adulta i  infantil (fins a 14 anys) 

 

Temes :  Hi haurà 3  temes obligatoris marcats per l’organització que es donaran a 
conèixer a l’inici del ral·li. 

 

En el moment de la inscripció es facilitarà a les persones participants la informació 

necessària per al correcte desenvolupament del ral·li 

 

Data: 27 de maig de 2017 

 

Informació al correu electrònic:    afametlla@gmail.com 

 

 

Horari: 



 
• Inscripcions de 9 a 10  h  als baixos de la Sala d’Art  Carles Sindreu ubicada al 

Carrer Torregassa múm. 8 

 

• Presentació de targes de 13’15 a les 14  a h.  al mateix lloc 

 

Jurat 
Format per tres membres d’associacions fotogràfiques  i reconegut per la FCF 
 

Altres consideracions 
 

• Es farà una exposició amb les fotografies guanyadores  i es publicaran  a la web 

de l’AFA. 

• No hi ha limitacions pel que fa als tipus d’objectius i als .efectes especials. 

 

BASES 
 

• Els/les participants a l’apartat infantil optaran també als premis del millor 

reportatge i de la millor fotografia. 

• S’hauran d’utilitzar targetes SD,   altres a consultar. 
• Per optar al Premi de millor reportatge hi hauré d’haver  una fotografia per 

tema.  Les fotos han de ser clarament identificables amb els temes proposats. 

• Les fotografies han de ser format JPG i amb  un mínim de 3 megapíxels 
• Aquest ral·li puntua per a l’obtenció de les distincions AFCF i MFCF. 

• El fet de prendre part en aquest ral·li fotogràfic obliga a tots els participants a 

complir estrictament amb les bases i horaris establerts. 

• El fet de participar en el present ral.li comporta que totes les persones 

participants tenen tots els drets i permisos corresponents de les fotos 

presentades.     

• L’organització es reserva el dret de modificar el programa si així ho creu 

necessari. 

• Cada persona concursant només podrà aspirar a un premi per categoria. 

• L’organització no es fa responsable de qualsevol accident que pugui tenir la 

persona participant en el ral·li. 

• El veredicte del jurat serà inapel· 
•  Les fotos guanyadores passaran a l’arxiu de l’Associació  Fotogràfica de 

l’Ametlla del Vallès. 

• En el cas que siguin publicades se’n farà constar el nom de l’autor/a. 

 

PREMIS 
 
Veredicte del jurat: 



Es farà públic el dia  18 de juny a les  12  h.  a la sala Polivalent 

 

Lliurament de premis: 
Un cop finalitzat el veredicte 

 
Premi al millor reportatge 

100 €  
 
Premis a les millors fotografies 
Hi haurà un premi de 50 € corresponent a cadascun dels  tres temes proposats 

  

Premis infantils 
Primer premi:  Obsequi 

Segon premi:   Obsequi 

Tercer premi:  Obsequi 

 

 

 
 


