XXVII CONCURS DE FOTOGRAFIA PROJECTADA
de CquiEFoto (Digital )

Pot participar-hi tothom qui vulgui
TEMA: “OUS”
Definició OU,OUS:
(Embrió envoltat de líquids nutritius i una closca calcària revestida interiorment d'una doble
membrana, que, formant un cos oval o esferoïdal, és post per les femelles dels ocells, i d'on surt el petit o
pollet després d'un període d'incubació.
Producte anàleg d'altres classes d'animals, com rèptils, peixos, insectes.
Com diria un famos personatge afortunadament ja retirat “UN HUEVO ES UN HUEVO”
O sigui que una closca no es un ou, i un rovell no es un ou ¡

Un maxim de 4 Fotografies. (No premiades ni finalistes en edicions anteriors)
Les imatges s’han d’ajustar a les seguents mides:
1024 píxels d’amplada i/o 768 d’alçada.
Enviar els arxius en jpg preferiblement sRGB en format ( Títol.jpg ).
Enviar indicant Nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon
i nº de soci de la Federació Catalana de Fotografia
a: fotoprojectada@gmail.com fins el 15-12-2018.
-------------------------------------------------------------TERMINIS ADMISIÓ
Exclusivament per correu-e: fins el 15-12-2018
El correu es tancarà a les 12 de la nit, sense pròrrogues.
JURAT
Format per tres persones vinculades al mon de la fotografia i reconeguts per la FCF
VEREDICTE
Es farà el dissabte dia 22 de desembre, a partir de les 10h. del matí.
Local Social de CquiEFoto, Galeries Cal Ti - Baixos
PROJECCIO I REPARTIMENT DE PREMIS
Dia 18 de gener de 2019 a les 20:30 h. a la Llar d’avis Dr Llaveries
PREMIS
Tots els concursants aspiren a un sol premi.
1r. 2n. i 3r. Medalla Federaciò Catalana de Fotografia
del 4 al 10 Diploma
CONTACTES: cquiefoto@hotmail.com Tel. 938380535 - Mov. 666742798
L’Organització resoldrà qualsevol imprevist.
L’Organització podrà reproduir les fotografies premiades en qualsevol mitjà, per la promoció de
noves edicions del concurs, i de la fotografia en general, fent constar el nom de l’autor.
La participació implica l’acceptació de les presents bases.
Aquest concurs puntua per a obtenir les distincions de AFCF, EFCF i MFCF amb el nº 2018/xx

