L‘associació cultural

Amics de la Ciutat de Granollers
organitza

el 5è Premi de Fotografia “Dolors Porredon”
amb el reconeixement de la

Federació Catalana de Fotografia (2018-51)

BASES
PARTICIPANTS
El premi és obert a tot Catalunya.
CATEGORIES
1.
2.

Blanc i negre
Color

TEMA
1. Blanc i negre : Fotografia de carrer (Street Photography)
2. Color : Tema lliure

OBRES
3 fotografies per modalitat no premiades en altres concursos.
El jurat d'admissió només podrà refusar aquelles obres que no
s'adaptin a les bases indicades. La resta han de ser totes presentades
al Jurat que ha de donar el veredicte, sense cap excepció.
FORMAT
(DIG) Arxius digitals: s'enviaran al correu exclusiu del concurs
premidolorsporredon@gmail.com les imatges a baixa resolució (72
dpi) per a la seva projecció. El perfil de color ha de ser RGB.
Un cop el Jurat hagi escollit les fotografies premiades i les vint
fotografies que s’exposaran a la Sala de la Llibreria de la Gralla amb
les premiades, es demanarà als guanyadors dels premis i als autors
escollits que ens tornin a enviar per el mateix correu
premidolorsporredon@gmail.com les fotografies en alta resolució
(300 dpi) per a que l'organitzador pugui exercir el seu dret a reproduir
les obres per a la exposició, o en mitjans previstos en les seves
bases.
Les mides han de ser 1.920 píxels en el costat mes llarg.
No s’acceptaran fotografies que no estiguin en el format esmentat
anteriorment.
TÈCNICA
S'admetrà qualsevol tècnica.
IDENTIFICACIÓ
El correu per a enviar els arxius es: premidolorsporredon@gmail.com
Cal adjuntar-hi les vostres dades personals, en lletres majúscules:
 Nom i cognoms.
 Adreça de l'autor.
 Telèfon.






Correu electrònic.
Títol de l'obra.
Modalitat en la qual participa
Si pertany a la FCF : número de soci de la Federació
Catalana de Fotografia.
 A la cara de la imatge no es podrà afegir cap símbol ni firma
que pugui identificar l’autor.
 Adjuntar també còpia del DNI.
ADMISSIÓ DE LES OBRES.
L’últim dia d’entrega de les obres és el 13 de novembre de 2018 a les
22,00 h.
VEREDICTE DEL JURAT:
S’emetrà el dia 18 de novembre de 2018
El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
PREMIS
Modalitat BLANC i NEGRE : Fotografia de carrer (Street
Photography)
Primer premi: 500 € i diploma
Segon premi: medalla i diploma
Modalitat COLOR: tema lliure
Primer premi: 500 € i diploma
Segon premi: medalla i diploma
Els premis es lliuraran el dia 11 de desembre de 2018 a la sala La
Gralla de Granollers (plaça dels Cabrits, 5. Granollers).
Els autors premiats seran avisats amb temps. No es podran atorgar
els 2 premis a una mateixa persona.

S’exposaran un total de 20 obres, incloses les premiades, a “l’Espai
Gralla” de la Llibreria Gralla, de Granollers, on romandran exposades
fins el 8 de gener de 2019.
ENTREGA DELS PREMIS.
Llibreria La Gralla
Plaça dels Cabrits, 5
08041 GRANOLLERS
DESTÍ FINAL DE LES OBRES
Les obres premiades restaran propietat de l’entitat organitzadora
Amics de la Ciutat de Granollers. El premi Dolors Porredon es
reserva el dret de reproducció de les obres que cregui oportunes,
citant el nom de l’autor i sense cap mena de contraprestació
econòmica per a l’autor.
RESPONSABILITAT
Els organitzadors i organismes col·laboradors s’eximeixen de
qualsevol responsabilitat per la reclamació dels drets d’imatge a
tercers.
Les obres presentades es tractaran amb la màxima cura, però l’entitat
organitzadora no es fa responsable de la pèrdua o els danys que es
puguin produir per causes alienes a la seva voluntat.
RECONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ
Aquest concurs té el reconeixement de la Federació Catalana de
Fotografia i és puntuable per a l’obtenció dels títols d’Artista i Mestre
FCF. Per tant, el concursant concedeix l’autorització als organitzadors
i als organismes col·laboradors de la FCF, per a que les seves dades
personals siguin mecanitzades, sempre en l’àmbit exclusiu de la
divulgació artística de les seves obres, i per a la publicació dels seus
mèrits i premis per a l’obtenció de distincions FCF.

Els organitzadors i els concursants, per el fet d’organitzar i participar,
respectivament, es sotmeten al reglament de reconeixements de la
FCF i a les presents bases. Si alguna situació no estigués
contemplada per aquestes normes, serà estudiada per la organització,
que podrà consultar a la FCF.
La participació en el 5rt Premi de Fotografia "Dolors Porredon"
pressuposa l'acceptació íntegra de les seves Bases. Qualsevol cas no
previst en aquestes Bases serà resolt per l'entitat organitzadora.
JURAT
El jurat estarà format per :
Frederic Garrido : Vicepresident de la FCF i responsable
d’Activitats
Raimon Moreno : Secretari de la FCF i responsable d’Imatge
Lluís Pérez Mañosas : responsable de Concursos.
Actuarà com Secretari del Jurat:
Enric Nosàs, membre de la junta directiva d’Amics de la Ciutat
de Granollers

Granollers a 26 d’abril de 2018

