Tonis Manlleu 2019
XXXVIII Concurs Fotogràfic Tonis de Manlleu
BASES
Participants
Tothom qui ho desitgi
Temes
Únic, Repetició, Oposats
L’obra ha de reflectir el significat del tema en el sentit més ampli de la paraula.
Les fotos s’hauran de fer dins la festa dels Tonis de Manlleu, que aquest any se celebra el 20 de
gener del 2019
Obres
Màxim 3 per concursant (una per cada tema)
Tècnica
Lliure
Format
S’hauran de presentar en format digital, concretament en format jpg. El costat llarg ha de fer un
mínim de 1500 pixels i un màxim de 2100 pixels. L’espai de color ha de ser sRGB i no hi pot
haver cap marca d’aigua ni Copyright.
Tramesa
Les fotografies és presentaran mitjançant un link habilitat a les següents webs:
www.gfmanlleu.org
http://usuaris.webflex.cat/tonismanlleu/
Identificació
Cada fitxer de fotografia ha de cumplir la següent nomenclatura:
Nom_Cognom_Tema_Títol.jpg
On:
Nom = Nom del Fotògraf
Cognom = Cognom del Fotògraf
Tema = ha de ser un dels tres temes (únic, repetició o oposats)
Títol = Títol de la Fotografia
Adicionalment, s’ha de pujar un fitxer de texte amb la següent informació:
- Nom i Cognoms, adreça completa i número de telèfon de l’autor
- Si s’escau, l’entitat fotogràfica a la qual pertany i el número de soci de la FCF
- En cas de que l’autor estigui disposat a vendre les fotografies no premiades, pot indicar el preu
desitjat
Admissió
Fins el 27 de gener del 2019
Veredicte
El veredicte serà el 1 de febrer a les 19:00 hores a l’Ajuntament de la Vila. El jurat estarà compost
per tres persones reconegudes per la FCF
Entrega de Premis

El dia 10 de febrer del 2019 a les 12 del migdia al Museu del Ter (*)
Exposició
Des del xxxxx de xxxxx fins el xxxxx de xxxxx del 2019 al mateix Museu del Ter
(*) Museu del Ter - Can Sanglas, Passeig del Ter 2, 08560 Manlleu (Osona), Tel: 938 515 176,
info@museudelter.cat
Premis
Col·lecció: 250 €
Únic: 75 €
Repetició: 75 €
Oposats: 75€
Premi Local: Trofeu al primer classificat local o social que no hagi obtingut cap premi.
Cada autor només podrà obtenir un sol premi.
Notes
Els participants es responsabilitzen totalment que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades, i que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran de les
reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de propietat intel·lectual (SGAE, VEGAP,
etc) a les quals els participants poden estar adscrits.
L’organització es reserva el dret de realitzar una exposició de les obres presentades al concurs i la
possibilitat d’utilitzar les fotografies en la elaboració del programa d’actes dels Tonis de properes
edicions.
Participar en aquest concurs presuposa l’acord amb aquestes bases.
El concurs és puntuable per la Federació Catalana de Fotografia amb el núm xxxx

