___________________________________________
11è Concurs estatal de fotografia “Vila de Sant Boi”
Bases del concurs

Aquest concurs està organitzat per AFOBOI (Agrupació Fotogràfica de Sant Boi), carrer
Lluís Castells, 16, 08830 Sant Boi.
Enviament de les fotografies:

www.afoboi.com

Correu de consultes sobre el concurs: concursosafoboi@gmail.com
Participants
El concurs és obert a tots els aficionats i professionals de la fotografia.

Reconeixement oficial
Aquest concurs està reconegut per la Federació Catalana de Fotografia (FCF) amb el núm.
2019-16 i per la Confederación Española de Fotografía (CEF) amb el núm. E-2019-02 i és
puntuable per a l’obtenció de les distincions de les FCF i CEF, segons normatives.
Categories
El concurs consta de tres categories:
A- Lliure monocrom
B- Lliure color
C- Tema Sant Boi
Obres
Podran presentar-se un màxim de quatre obres per autor i tema. No està permès presentar
la mateixa fotografia en més d’una categoria. No s’acceptaran ni publicaran obres amb
continguts contraris al dret de l’honor, a la intimitat personal i familiar i/o a la pròpia imatge
de les persones, especialment de menors. Una obra pot ser rebutjada si els organitzadors
consideren que no s’ajusta a les bases. Les fotografies han de ser propietat de l’autora o
autor.

Tècnica
En les categories lliure monocrom i lliure color la tècnica es lliure. Tots els elements que hi
hagi a la imatge han d’haver estat fotografiats per l’autor o autora.
En la categoria Sant Boi no estan permesos els fotomuntatges ni variacions de la realitat.
S’ha de reconèixer que el lloc fotografiat és a Sant Boi. Si no compleix aquests requisits, la
fotografia serà desqualificada.

Presentació de les obres


Les obres es presentaran en format digital JPG en un màxim horitzontal de 1920 ppp i
màxim vertical de 1080 ppp i en una resolució de 300 ppp, sense superar els 2 MB.



Categoria Sant Boi: A part d’enviar les imatges en format digital com s’indica en
l’anterior paràgraf, també s’enviaran en paper, muntades en paspartú de 30 x 40 cm
de color negre i d’un gruix d’un a tres mil·límetres. Les mides de les imatges impreses
són lliures.

A la cara de la imatge no es podrà afegir cap símbol, nom, títol, firma, marca d’aigua, etc.
que pugui identificar l’autora o autor.
Drets de participació
Els drets per participar són 10 €, que s’han de pagar en el moment de pujar les fotografies
(PayPal), independentment del nombre de categories en les quals participi.

Lliurament de les fotografies en paper en la categoria Sant Boi
-

Personalment: AFOBOI – Can Castells Centre d’Art, carrer Lluís Castells, núm. 16 –
08830 Sant Boi. Dimarts de les 17 h a les 20 h

-

Per correu: AFOBOI (Agrupació Fotogràfica de Sant Boi), Apartat de correus núm.
106, 08830 Sant Boi.

Identificació de les obres en paper en la categoria Sant Boi
Al dors de les obres es farà constar el títol, el nom, adreça, núm. de soci i si pertany a l’FCF
i/o CEF, telèfon i correu electrònic de l’autora o autor.

Admissió de les obres:
Del 15 de gener fins a les 24 h del 14 d’abril de 2019.
Jurat: Estarà format per tres membres del cos de jurats de l’FCF i/o de la CEF.
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Deliberació del jurat
La deliberació del jurat serà oberta a tothom i es durà a terme el dia 20 d’abril a les 10 h a
Can Castells Centre d’Art, carrer Lluís Castells, 16 08830 Sant Boi. Els premis no es podran
declarar deserts. Cada concursant només podrà rebre una distinció per categoria i la decisió
del jurat serà inapel·lable.
Notificació als premiats: del 21 d’abril a l’1 de maig.

Lliurament de premis i inauguració exposició
Dia 2 de maig a les 19 h a Can Castells Centre d’Art, carrer Lluís Castells, núm. 16 08830
Sant Boi.
Si el premiat és un/una menor d’edat haurà d’estar autoritzat o acompanyat per la mare/pare
o tutor/tutora.
Als guanyadors o guanyadores que no hagin pogut recollir el premi el dia 2, se’ls enviarà a
partir del dia 15 de maig.
Exposició
Del 2 de maig al 8 de juny s’exposaran les fotografies guanyadores i una selecció de les
fotografies finalistes de la categoria Sant Boi, a la Sala Magna de Can Castells Centre d’Art.
Premis:


Categories monocrom i color:
Primer classificat: 150 € i medalla daurada de la CEF
Segon classificat: 100 € i medalla de plata de la CEF
Tercer classificat: 50 € i medalla de bronze de la CEF
4t, 5è i 6è classificats: mencions d’honor de la CEF



Categoria Sant Boi
Primer classificat: 150 € i medalla daurada de l’FCF
Segon classificat: 100 € i medalla de plata de l‘FCF
Tercer classificat: 50 € i medalla de bronze de l’FCF
4t, 5è i 6è classificats: trofeu.



Premi social:
Per als socis d’Afoboi que no hagin obtingut cap premi en les categories de
Monocrom, Color i Sant Boi:
“Trofeu Sant Boi” al soci millor classificat en cadascuna de les tres categories.
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Devolució de les obres en la categoria Sant Boi
Els autors que sol·licitin la devolució de les seves fotografies podran passar a recollir-les a la
seu d’Afoboi a Can Castells Centre d’Art els dimarts de 17 a 20.30 fins al 30 de juny de
2019.
Es retornaran per correu les fotografies dels autors que ho sol·licitin i que visquin fora de la
província de Barcelona.

Autoria
Els autors són els responsables exclusius de tots el drets de imatge i propietat que puguin
generar les seves obres.
Les fotografies guanyadores passaran a formar part dels fons fotogràfic d’Afoboi, que es
reserva el dret de publicar-les, difondre-les i reproduir-les sense ànim de lucre i nomenantne sempre l’autoria.
Resolució de conflictes
L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació total d’aquestes bases.

Sant Boi, 1 de gener de 2019
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