Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
Regidoria de Cultura
www.platjadaro.com ciutada.platjadaro.com

Biblioteca Mercè Rodoreda Castell-Platja d’Aro
Av. de Fanals, 13 - Edifici Masia Bas T 972 825 491
biblioteca@platjadaro.com biblioteca.platjadaro.com
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18è Concurs de
Fotografia Ecològica
Platja d’Aro · Castell d’Aro · S’Agaró · 2018

18è Concurs de

Fotografia Ecològica
2018

Bases de la convocatòria
Tema
Fruits de la natura
Categories i modalitats
A: fins a 12 anys
B: de 13 a 16 anys
C: a partir de 17 anys
D: fotografia retocada digitalment (categoria única per a totes les edats)
Premis
Categories A i B: càmera fotogràfica Polaroid
Categoria C:
1r: 240 euros
2n: 120 euros
Categoria D: 240 euros
Jurat
Les fotografies guanyadores seran seleccionades per votació
popular del 7 al 24 de maig de 2018.
Lliurament de premis
Dimecres 30 de maig de 2018 a la Biblioteca Mercè Rodoreda.

Presentació de fotografies
• Del 9 al 30 d’abril de 2018 a la Biblioteca Mercè Rodoreda
• Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per persona en
cadascuna de les dues modalitats
• Poden ser en color o en blanc i negre
• Mides: Categories A i B 13x18 cm · Categories C i D de 13x18 cm
(mínim) a 20x30cm (màxim)
• Totes les fotografies s’han de presentar sense emmarcar i sense
marge al voltant de la instantània
• La participació és en caràcter individual
• Les dades de l’autor i la categoria han de constar en el revers de la
fotografia
• No es poden presentar obres premiades en altres concursos
• L’organització es reserva el dret de retirar del concurs aquelles fotografies on s’evidenciï que no s’adeqüen a la categoria presentada
• S’anul·larà la categoria que no reuneixi un mínim de 5 fotografies
participants
Altres consideracions
Les obres guanyadores romanen en propietat de l’Ajuntament, així
com les no guanyadores que no es recullin entre el 2 de juliol i el 2
d’agost de 2018.
La participació implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la
conformitat amb el veredicte del jurat.
* Extracte de les bases aprovades per la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2018
Podeu consultar-les íntegrament a: http://biblioteca.platjadaro.com

