Bases de participació en el XX Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela” 2018
CARACTERÍSTIQUES
1. Objectius del Ral·li
El Ral·li Fotogràfic GRANOLLERS ES REVELA pretén donar a conèixer, a la població
en general, diferents llocs de la ciutat que destaquen per la seva singularitat i interès,
sovint desconeguts per la població, i, a la vegada, potenciar la pràctica activa de la
fotografia de manera professional o afeccionada.
2. Temes
Hi ha quatre temes obligatoris marcats per l’organització que es donaran a conèixer en
el moment de l’inici del Ral·li.
3. S’admeten tot tipus de dispositius i càmeres de captació digital.
4. Aquest Ral·li és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia amb el número
2017/58 i és puntuable per obtenir els títols d’artista, mestre i excel·lència de la FCF.
PARTICIPANTS
5. Hi poden participar totes aquelles persones que ho desitgin.
DESENVOLUPAMENT
6. Punt d’inici
El diumenge 17 de juny de 2018, a les 9 hores, i està situat a la plaça de la Porxada.
7. Punt d’arribada
A la plaça de la Porxada es fan les descàrregues de les imatges fins a les 13.30 h que
finalitza el Ral·li.
8. És imprescindible per participar tenir en compte:
-

Les targetes de les càmeres digitals han d’estar buides.
Per entrar a concurs s’ha de presentar una col·lecció de 4 fotografies en
format JPG(en cap cas s’acceptaran en altres formats), una de cada
tema obligatori a fotografiar.
Quedaran fora de concurs aquelles imatges editades o manipulades
Per facilitar les descàrregues us agrairem que porteu el cable de la
vostra càmera. En el cas de la categoria mòbil, les imatges s’han
d’enviar per correu electrònic a: xcc.granollers@gmail.com abans de les
13.30 h, hora de finalització del ral·li.

INSCRIPCIONS
9. Els preus:
7 euros per als adults
3 euros per als infants (fins a 14 anys)
5 euros per a joves de 15 a 18 anys
8 euros preu familiar ( adult + infant)

Les inscripcions es faran el mateix dia del Ral·li, de 9 a 11 hores, al lloc d’inici.
El mateix dia del concurs es facilitarà als participants la informació necessària per al
correcte desenvolupament del Ral·li (recorregut, punts a fotografiar, horaris...).
Per a més informació us podeu adreçar a qualsevol dels centres cívics de Granollers o
consultar el web: www.granollers.cat/rallifotografic.
CATEGORIES
10. Una categoria infantil (fins a 14 anys)
Una categoria adulta (a partir de 15 anys)
DOTACIÓ
11. Categoria infantil:
S’atorguen 4 premis a la millor fotografia de cada tema proposat en material fotogràfic
valorat en 100 euros cadascun.
12. Categoria adulta:
- Primer Premi a la col·lecció de 4 fotografies, de 299 euros.
- Segon Premi a la col·lecció de 4 fotografies, de 200 euros.
- 4 premis a la millor fotografia de cada tema proposat, de 100 euros cadascun.
14. Un premi especial a la millor fotografia del Xxè Ral·li, de 175 euros.
15. També s’atorga un premi simbòlic a la millor fotografia, triada per votació popular
entre les fotos exposades.
JURAT I RESOLUCIÓ
16. El jurat està format per persones reconegudes i/o assignades per la Federació
Catalana de Fotografia, professionals de la fotografia i per representants d’entitats
culturals, socials i cíviques de la ciutat.
17. La decisió del jurat és inapel·lable i pot declarar deserts els premis si es considera
que no hi ha cap col·lecció que reuneixi els mèrits suficients.
18. Exposició i lliurament de premis
Per seleccionar els premis es valora la representativitat de les fotos, així com la
coherència de la col·lecció.
Totes les col·leccions s’ exposaran al públic, del 9 al 20 de juliol d’enguany, al Centre
Cívic Nord (c. del Lledoner, 6). Horari de visita: de dilluns a divendres de 17 a 20.45 h.
L’acte públic del veredicte del jurat i el lliurament de premis es farà el dijous 19 de
juliol, a les 20 hores, al Centre Cívic Nord.

19. Reserva dels drets
L’Ajuntament de Granollers es reserva el dret de reproducció, distribució i comunicació
pública de les fotografies premiades, fent sempre reconeixement de l’autoria de la
fotografia, llevat que s’expressi la voluntat que es faci sota pseudònim o de manera
anònima.
20. Els organitzadors han de tenir cura de la manipulació i la conservació dels arxius
presentats al concurs però no es fan responsables de qualsevol accident que hi pugui
haver per causes alienes a la seva voluntat.
21. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases l’haurà de resoldre
l’organització o bé el jurat.
REMARQUES
22. Les còpies no premiades s’envien als domicilis dels participants a partir del mes
d’octubre de 2018.
23. L’organització no s’identifica ni es fa responsable del contingut de les fotografies
que participen en el Ral·li, i s’entén així que les persones participants tenen tots els
drets i permisos corresponents per obtenir-les i per a la seva posterior comunicació
pública amb finalitats culturals o de promoció de la ciutat.
24. La participació i la presentació de fotografies al Ral·li suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
25. L’Associació Fotogràfica Jaume Oller és coorganitzadora, amb l’Ajuntament de
Granollers, del Ral·li Fotogràfic “Granollers es revela”.

Contraportada:
Segueix-nos a Facebook!
Facebook.com/CentresCívicsGranollers
Logos:
Organització: Xarxa de Centres Cívic ( logo xarxa) i logo Associació Fotogràfica Jaume
Oller
Col·laboració: Federació catalana de fotografia canviant el núm.: 2017/58
I Logo de l’Ajuntament

