
Bases VI Ral·li Fotogràfic de Sant Jordi de l’Associació Fotogràfica del Voltreganès.

1. Participants:
Totes aquelles persones que ho desitgin repartides en dues categories:
· Infantils: 14 anys o menys
· Adults: 15 anys o més

2. Modalitat:
De forma presencial. Únicament en format JPEG.
Les fotografies es podran lliurar de les següents formes:
- in situ als ordinadors de la carpa entre les 10:00 i les 14:00  o entre 16:00 i 20:00 hores del
diumenge 24 d’abril de 2022

3. Temes:
Tres temes que es donaran a conèixer el mateix dia de les inscripcions a la carpa de l’AFV i
per xarxes socials a partir de les 10:00 del diumenge 24 d’abril de 2022.

4. Premis:
Infantils:

- Millor sèrie: càmera de fotografia esportiva.
- Tema 1: Altaveu bluetooth
- Tema 2: Altaveu bluetooth
- Tema 3: Altaveu bluetooth

Adults:
- Millor sèrie: 150€
- Finalista a millor sèrie: 75 €
- Tema 1: 50 €
- Tema 2: 50 €
- Tema 3: 50 €

* Cada autor/a optarà a un sol premi.

5. Jurat
El jurat estarà format per persones enteses en fotografia:
Paula Carreras (@pacrrxs)
Almü Colino (@lade_la_dieresis)
Guillem Batalla (@guillem.batalla.foto)

6. Veredicte
S’informarà del dia, hora i format del veredicte per correu electrònic.
El jurat no valorarà l’edició de les imatges.

7. Guanyadors/es
Qui guanyi serà avisat oportunament abans del lliurament de premis mitjançant un correu
electrònic o una trucada. En ser premis materials, es prega a totes les persones que
guanyin la seva presència al lliurament de premis.



8. Responsabilitat:
L’organització no farà ús de les fotografies presentades sota cap concepte, excepte
l’exhibició de les mateixes sota l’estricta finalitat d’il·lustrar la notícia de la present o futures
edicions del concurs.
Cap dret de reproducció de les imatges serà transferit a l’Associació Fotogràfica del
Voltreganès.

Qui en tingui l’autoria assumeix la responsabilitat d’aquesta, l’originalitat i el contingut de
les imatges presentades.

9. Lliurament
El lliurament serà durant les setmanes posteriors al ral·li. S’avisarà prèviament a totes les
persones premiades de la data, lloc i hora on recollir el seu premi.
No s’enviarà cap tipus de premi.

10. Ubicació de la carpa:
Plaça de Sant Jordi de les Masies de Voltregà.
42.0180555 , 2.2409578
Parc Infantil i Pista Esportiva
Rambla Catalunya xamfrà amb Carrer Puigsacalm.

11. Altres
L’organització es reserva el dret a resoldre els casos no previstos en aquestes bases. La
participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució
inapel·lable del jurat. La participació en aquest concurs implica la total acceptació
d’aquestes bases.


