35è CONCURS
ESTATAL DE
FOTOGRAFIA

participants

premis

Tot aquell qui ho desitgi, resident a l'estat espanyol.

Tema lliure:
1r. Premi: Trofeu exclusiu i 300€
2n. Premi: 200€
3r. Premi: 150€
4t. Premi: 75€
5è Premi: 75€
6è Premi: 75€

temes
A. Tema lliure.
B. Tema nucli urbà del Prat, obert a tots els participants
del concurs. Dintre d’aquest tema no es permet l'alteració
del paisatge, però s'accepta l'ús de filtres per corregir
color i saturació.

obres

PRAT
IMAG

2018
organitza:

AGRUPACIÓ
FOTOGRÀFICA
PRAT
amb el patrocini de:

Premi pel tema Ciutat del Prat: “Trofeu Joaquin
Aranda” i 150€

S'admetran un màxim en total de tres fotografies per autor
entre els dos temes.
Les fotografies no podran haver estat premiades en
anteriors edicions d’aquest concurs.
El contingut de la fotografia ha de ser original de l'autor.
Les obres amb marques d’aigua, noms o inicials seran
desqualificades.

Premi local “Trofeu José Luís Marín” (residents del
Prat):
Trofeu i 150€
Premi social Agrupació Fotogràfica Prat (per a socis):
Trofeu i 100€

presentació i mides

No s'atorgarà més d'un premi per participant.

Només es podran presentar imatges en format digital, amb unes
dimensions minimes de 1000 píxels pel costat mes curt
i
màxima de 1920 píxels pel costat més llarg i resolució de 300
píxels per polzada.

entrega de premis

tramitació

La inscripció i tramesa d’imatges s’efectuaran a través de
la pàgina web de l’agrupació http://www.afprat.org/,
seguint les instruccions del programa informàtic.

termini d’admissió d’obres
Fins el 20 de maig del 2018.

veredicte
Dia 2 de juny, a les 11.00 hores, a la sala de conferències
del Centre Cívic Jardins de la Pau.
Jardins de la Pau, s / n
08820 el Prat de Llobregat
Telèfon: 93 478 21 41
L'acte serà de caràcter públic. El jurat estarà format per tres
persones reconegudes dins del camp de la fotografia o
pertanyents a la Federació Catalana de Fotografia. La seva
decisió serà inapel·lable. Aquest concurs és puntuable per a
l'obtenció de les distincions EFCF, AFCF i MFCF.

Dia 15 de juny, a les 20.00 hores, a la sala
d'exposicions del Centre Cívic Jardins de la Pau.

observacions
Pel sol fet de participar, els autors reconeixen tenir els
drets d'autor i imatge.
L'organització s'eximeix de qualsevol conflicte de
publicació de l'obra i es reserva el dret de publicar
les fotografies en els mitjans de comunicació per a la
difusió fotogràfica del concurs.
Els participants accepten les condicions d'aquestes
bases i es comprometen a respectar-les.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de
protecció de dades de caràcter personal s'informa
que les dades dels autors passaran a formar part
dels fitxers de l'AFPrat, amb l'única finalitat de
gestionar la participació d'aquest concurs i per a la
publicació dels seus premis, així com per mantenirlos informats de futures edicions.
L'entitat organitzadora resoldrà qualsevol
circumstància no prevista en aquestes bases.

exposició
Del 15 de juny al 29 de juliol s'exhibirà una selecció de les
obres presentades en horari de dilluns a diumenge de 10.30 a
13.30 hores i de 15.30 a 20.30 hores.

AMB EL RECONEIXEMENT DE LA
REG.NÚM. 2018/47

