
Bases ral.li/3ª gimcana Festa Major d’estiu 2018 

1- L’objectiu del ral.li/gimcana Parets retrata pretén donar a conèixer als participants les diferents 

activitats de la festa. I, d’una forma distreta i participativa a la vegada, potenciar la pràctica activa 

de la fotografia de manera professional o aficionada. 

2- Els temes es donaran a conèixer en el moment de l’inici del ral.li. 

3- S’admeten tot tipus de càmeres digitals. 

4- Aquest ral.li és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia (FCF) amb el número2018-63  

i és puntuable per obtenir els títols d’artista, mestre i Excel·lència de la FCF. 

 

PARTICIPANTS:  Obert a tothom. 

DESENVOLUPAMENT 

 

6- El dissabte dia 28 de juliol i punt d’inici la plaça de la vila, a la Cooperativa, de les 10h. fins les 

13h. us  repartirem les bases. Per participar al concurs s’haurà de presentar una imatge de cada 

tema que es demanarà al moment de l’inici, en format JPG 1200pixels pels costat més llarg (una 

per cada tema obligatori a fotografiar). Quedaran fora de concurs les imatges manipulades. 

INSCRIPCIONS 

 

7- Les inscripcions es poden fer a Ca n’Oms els divendres …. De 19h. a 20,30h.  o dissabte 28 al 

matí a la cooperativa. Per més informació podeu consultar per email: concurs@afparets.com 

8- Podeu enviar les imatges a: concurs@afparets.com  fins les 15h. del dia 31 de juliol. El veredic-

te  serà el dia 1 d’Agost. 

9- S’entregarà un trofeu a les tres millors fotografies i premis a les tres millors infantils. 

10- Es farà un catàleg digital que s’enviarà a tots els participants. 

JURAT I RESOLUCIÓ 

 

11- El jurat serà format per persones reconegudes en el món de la fotografia i representants 

d’entitats. La decisió del jurat és inapel·lable i podrà declarar deserts els premis cas de considerar 

que no hi ha cap col·lecció que reuneixi prou mèrits. 

12- El lliurament de premis es farà el dia 3 d’Agost a les 19,30h. a Ca n’Oms, Parets del Vallès. 

 

 



REMARQUES 

13- L’organització no s’identifica ni es fa responsable del contingut de les fotografies que partici-

pin al ral.li, i entén  que les persones participants tenen tots els drets i permisos corresponents 

per obtenir-les i per a la seva posterior comunicació pública amb finalitats cultural o de promoció 

de la vila. 

14- La participació i la presentació de fotografies a aquest ral.li suposa l’acceptació d’aquestes 

bases. 


