XXIII
Piolet de plata
Concurs estatal de fotografia
d’ ESPORTS de MUNTANYA
(Reconegut per la FCF) “2018-66”

TEMA
Qualsevol dels esports que es desenvolupen en ambients
de muntanya (excloent-ne els que impliquen l’ús de vehicles
de motor en el desenvolupament de l’activitat).
PARTICIPANTS
Qualsevol fotògraf afeccionat o professional que ho desitgi.
MODALITATS
Blanc i negre o color, a decisió del concursant.
NOMBRE D’OBRES
Màxim 3 fotografies inèdites per participant.
PRESENTACIÓ
Arxiu digital JPEG, d’un mínim de 4 MB i 254 dpi.
IDENTIFICACIÓ I TRAMESA D’OBRES
Cadascun dels arxius fotogràfics haurà de portar un títol diferent.
Aquests títols s’hauran d’especificar, a més, a la fitxa d’inscripció que s’adjuntarà amb els arxius fotogràfics.
Les obres s’hauran d’enviar per correu electrònic a la següent adreça: pioletdeplata@gmail.com
La fitxa d’inscripció es pot descarregar a:
www.centreexcursionistadebanyoles.cat
LLIURAMENT D’INSCRIPCIONS
Fins al 18 de novembre 2018

que no s’ajustin a la temàtica del concurs.
Concurs puntuable per als títols que atorga la Federació Catalana de Fotografia d’Artista, Excel·lència i Mestre.
EXPOSICIÓ
El jurat i l’entitat organitzadora seleccionaran de comú acord
un nombre determinat d’imatges per a ser reproduïdes en format físic i exposades al públic en general des del dia 1 de
desembre 2018 al 13 de gener 2019 al Monestir de Sant Esteve de Banyoles.
Horaris a determinar.
L’ÚS DE LES IMATGES
Els concursants autoritzen expressament al Centre Escursionista de Banyoles a reproduir en qualsevol format les obres
presentades, tant per a l’exposició com per a publicacions i activitats pròpies de l’entitat sense ànim de lucre. El Centre Exsionista de Banyoles farà constar el nom de l’autor en la mesura que el mitjà de publicació ho permeti i es compromet a
no cedir les imatges a tercers. Els participants que no desitgin
autoritzar l’ús de les imatges hauran d’especificar·ho en el
moment de la tramesa d’obres.
El fet de participar en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

“2018-66”

PREMIS
Es lluiraran el 1 de desembre 2018 a les 20,30 h., a la inauguració de l’exposició, que tindrà lloc al Monestir de Sant Esteve de Banyoles.
1 er. Premi:
Trofeu “PIOLET DE PLATA”. Escultura de bronze original de
l’artista banyolí JORDI BOSCH “Barraca” i 500 €
2on. Premi: 300 €
3 er. Premi: 150 €
4 art. Premi: 200 € a la millor fotografia soci C.E.B.
A més el jurat concedirà tres mencions especials.
Els concursants només podran ser guardonats amb un sol
premi.
El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES

Ajuntament de Banyoles

VEREDICTE I JURAT
El jurat reconegut per la FCF farà públic el seu veredicte el
dia 23 de novembre de 2018. Serà presidit per l’alcalde de
Banyoles o un representant municipal, el president del
C.E.B. i dues persones de reconegut prestigi en el món de
la fotografia i un secretari, designats pel president de la
Secció de Fotografia del C.E.B. El veredicte serà inapel·lable
El jurat té la facultat per resoldre les incidències no previstes en aquestes bases, així com per descartar les fotografies

1 er. PREMI XII PIOLET DE PLATA

Xavier Mata Moya

PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa als participants d’aquest concurs que les seves dades seran incloses en un firxer automatitzat titularitat del C.E.B., amb la finalitat de realitzar la gestió d’aquest acte sociocultural, com també per la tramesa d’informació d’altres actes i activitats socioculturals que organitzi o recolzi el C.E.B. i puguin ser de l’interès dels participants . L’entitat organitzadora en cap cas cedirá les esmentades dades a tercers. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel-lació i oposició, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant un escrit adreçat a la secretaria del C.E.B.

