BASES DE PARTICIPACIÓ
2n Concurs de Fotografia de les Guilleries

1- PARTICIPANTS. Pot participar tothom qui vulgui a partir de 10 anys.
2- TEMA.
ELS BOSCOS DE LES GUILLERIES.
Paisatges, fonts, boscos, arbres, municipis, rius, etc.
En les fotografies participants no s’hi ha de posar cap text ni dates de la Fira-Mercat de les Guilleries.
3- FORMAT. Imprès, horitzontal o vertical, de 20cm x 30cm per la fotografia, reforçades amb cartolina
de 30cm x 40cm.
4- OBRES. Cada autor pot presentar un màxim de tres fotografies que no hagin estat premiades ni
publicades. Només es podrà optar a un premi.
5- TÈCNICA. Fotografia color o blanc i negre.
6- IDENTIFICACIÓ. La fotografia s’haurà de presentar en format paper amb el títol a darrera i acompanyada d’una plica (sobre), dins de la qual hi haurà d’haver les dades personals de l’autor amb el
títol de l’obra.
7- SUPORT. Cal enviar també les fotografies participants amb format digital i alta resolució, dins un
CD o pendrive identificat.
8- TERMINI. S’han d’entregar presencialment: consultar al cartell del concurs el lloc d’entrega del
vostre municipi, abans del divendres 28 de setembre de 2017.
9- EXPOSICIÓ. Les fotografies estaran exposades del 5 al 19 d’octubre de 2017 als aparadors dels
establiments de l’Associació de Comerç i Turisme de Sant Hilari.
10- PREMIS. Hi haurà premi a les tres millors fotografies.
11- VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS. Es farà durant la Fira-Mercat de les Guilleries. Consultar
el programa de la Fira per saber l’hora i el lloc de l’entrega de premis.
12- JURAT. El jurat estarà format per: una fotògrafa; un/a membre de l’entitat artística Excèntrica; i
un/a membre de la regidoria de Medi Ambient, un/a de la regidoria de Turisme i un/a de la regidoria
de comunicació de l’Ajuntament de Sant Hilari.
NOTES:
• Les fotografies premiades quedaran en possessió de l’Ajuntament.
• Els guanyadors autoritzen la publicació de les fotografies.
• Els premis es poden declarar deserts.
• Les obres no premiades es podran recollir a l’Oficina de Turisme durant el mes de desembre.
• La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

