
XXII Concurs de Fotografia Avià 2017 

BASES 

PARTICIPANTS: Tothom que ho desitgi. 

INSCRIPCIÓ: Gratuïta. 

TEMES:  

Avià (fotografies identificatives del municipi d’Avià). 

Festa del Segar i Batre (fotografies identificatives de la festa d’enguany, del diumenge dia 9 de juliol 

de 2017 a partir de les 8 del matí. Programes a part). 

MODALITAT: Blanc i negre o color. 

OBRES: Cada concursant podrà presentar un màxim de 3 obres per tema, no presentades en 

anteriors edicions. 

PRESENTACIÓ: Aniran muntades sobre un suport rígid de 30x40 cm. Vertical. Les mides de la imatge 

fotogràfica seran lliures. 

IDENTIFICACIÓ: Al dors de les obres es farà constar el títol, el nom, cognoms, adreça, telèfon i correu 

electrònic de l’autor i, si s’escau el número de soci de la FCF. 

TRAMESA DE LES OBRES: Les obres s’hauran de fer arribar a l’Ajuntament d’Avià,  

Av. Pau Casals 22, 08610 AVIÀ (Barcelona). 

Horari oficina Ajuntament: de 8h a 15h de dilluns a divendres. Tel. 938230000  

www.avia.cat  ateneuavia@gmail.com  

També és poden deixar al Bar de l’Ateneu (dimarts tancat per festa setmanal). 

 

 

CALENDARI 

ADMISSIÓ: Fins el dia 11 de novembre de 2017. 

VEREDICTE: Dissabte dia 25 de novembre de 2017 a les 20h a la sala d’exposicions de l’Ateneu d’Avià. 

El Jurat estarà format per tres membres designats per la FCF. 

ENTREGA DE PREMIS: Diumenge 17 de desembre de 2017 a les 12:30h a la sala d’exposicions de 

l’Ateneu d’Avià. 

PREMIS: Cada participant no podrà optar a més d’un premi, en cas de que hi hagi dos premis 

quedarà el de més valor econòmic. 

EXPOSICIÓ: Del 17 de desembre de 2017 al 14 de gener de 2018, a la sala d’exposicions de l’Ateneu 

d’Avià. 

Si el número de fotos rebudes és superior a la capacitat de la sala, s’exposaran les que hagin passat les 

seleccions del jurat. 

RETORN D’OBRES: febrer 2018. Es retornaran seguint el mateix procediment emprat a l’hora de fer-

ne el lliurament. Les que s’hagin deixat en mà es podran recollir a les oficines de l’ajuntament d’Avià. 

 

 

http://www.avia.cat/
mailto:ateneuavia@gmail.com


 

NOTES: 

Pel fet de prendre part en aquest concurs, els autors reconeixen ésser posseïdors del Copyright de les 

seves fotografies i en conseqüència tenen els drets d’autor i d’imatge. 

Els participants estan exempts de pagament de qualsevol taxa o dret d’inscripció. 

Les fotografies guardonades, quedaran en propietat de l’Ateneu d’Avià. Els autors/es autoritzen a 

aquesta entitat o a qualsevol persona física, jurídica o pública que aquesta decideixi a reproduir les 

fotografies en qualsevol mitjà, sempre indicant el nom de l’autor. 

L’organització no es fa responsable de pèrdues o destrosses de les obres, tant en la tramesa com en 

l’exposició, manipulació o devolució. 

L’entitat organitzadora resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases. 

Pel fet de prendre-hi part, les persones participants accepten les condicions d’aquestes bases i es 

comprometen a respectar-les. 

 

Concurs reconegut per la Federació Catalana de Fotografia amb el número: 2017/47 

 

PREMIS: 

Tema Avià Tema Festa del Segar i Batre 

Primer premi: 120€ Primer premi: 120€ 

Segon premi: 80€ Segon premi: 80€ 

Tercer premi: 60€ Tercer premi: 60€ 

Quart premi: 60€ Quart premi: 60€ 

Cinquè premi: 40€ Cinquè premi: 40€ 
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