XV Ral·li Fotogràfic
Trofeu “LA PREMSA”
PARTICIPANTS
A tots els aficionats a la fotografia
TEMES
Hi haurà TRES temes a fotografiar que sortiran d'un sorteig el mateix dia del ral·li entre els deu
temes següents:
PORTES I/O PORTALS
PAISSATGE URBA
CORVES
PAPER
COLOR BLAU

CONTRA LLUM
MOVIMENT
MANS
REFLEXES
FIGURA HUMANA

OBRES
Dues imatges per tema, tècnica lliure, en color o blanc i negre i els seus derivats.
Muntades sobre suport rígid de 18x24cms. Mida de la imatge fotogràfica lliure. Al darrera s’hi
farà constar el tema, el títol, el nom, l’adreça, i el telèfon del autor, el numero de soci de la
Federació catalana si s’escau.
TERMINI ADMISIO OBRES
Dijous 17 d’Octubre 2019.
TRAMESES
Lliure de despeses a:
Secretaria del Casal Societat La Principal
“XV Ral·li Fotogràfic Trofeu “La Premsa”
Rambla Nostra Senyora 35
08720 Vilafranca del Penedès
DATA I HORARI DEL RAL·LI
El Ral·li es celebrarà el diumenge 22 de setembre de 2019.
Començarà a les 10h i finalitzarà a les 14h.
CONDICIONS ESPECIALS
Les fotografies dels tres temes hauran de ser fetes dins de les hores de durada del ral·li. Els
participants hauran de reunir-se a l'hora esmentada davant del Casal, Rambla Nostra Senyora, 35
de Vilafranca del Penedès on se sortejaran els tres temes.
No estan permesos els fotomuntatges ni l’alteració de la realitat.
Les
targetes
s'hauran
de
formatar
al
començament
del
concurs.
Es farà una fotografia d'inici i una de tancament del ral·li que en el seu moment es comunicarà a
on es realitzarà.
Només es podrà fer 45 fotografies en total pels tres temes. Per poder controlar aquestes
condicions, es comprovarà que les targetes digitals estiguin formatjades per començar des
de zero.

Al acabar es descarregarà una copia de la targeta amb totes les fotos fetes en un ordinador de
l'organització que se situarà al vestíbul del Casal, on s'hi adjuntaran les dades de l'autor, així es
podrà comprovar que les fotos presentades son fetes dins de l’horari i dia del ral·li.
Es pagaran 5€ per drets de participació, mentre que pels menors de 16 anys serà gratuït.
NOTES
L'organització es compromet a no guardar les imatges presentades al ral·li més enllà del que
es requereix pel veredicte del concurs, a excepció de les obres premiades, en què l'organització es
reserva el dret d'exposar-les, publicar-les als mitjans de comunicació i xarxes socials fent sempre
esment del nom de l'autor.
El sol fet de participar implica la total acceptació de les presents bases. Els participants es
responsabilitzen que no es vulnerin drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin fer
reclamacions pels drets d'imatge.
Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització
VEREDICTE
El lliurament dels premis es farà el mateix dia del veredicte, diumenge 27 d'octubre de 2019 a la
sala Zazie del Casal a les 11h.
El jurat estarà format per tres membres jurat de la FCF, Federació Catalana de Fotografia. La seva
decisió serà inapel·lable.
EXPOSICIÓ
Les obres guanyadores seran exposades durant tot el mes de novembre al vestíbul del Casal.
NOTES
L'organització es reserva el dret de publicar qualsevol de les obres premiades als mitjans de
comunicació locals i/o xarxes socials fent sempre esment del nom de l'autor.
Pel sol fet de participar implica la total acceptació de les presents bases.
Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que
no es puguin fer reclamacions pels drets d'imatge.
Qualsevol imprevist serà resolt per l'organització.
Aquest concurs és puntuable per a la Federació Catalana de Fotografia.
PREMIS
Premi d'honor
Primer premi
Segon premi
Tercer premi
Quart premi
Cinquè premi
Sisè premi

Trofeu "La Premsa"
Medalla Or Federació Catalana de Fotografia
Medalla Plata Federació Catalana de Fotografia
Medalla Bronce Federació Catalana de Fotografia
Diploma
Diploma
Diploma

La puntuació final individual s’obtindrà fent la suma de les puntuacions obtingudes en els tres
temes.
Per tant el premi s’atorgarà per la valoració de les imatges presentades.

CALENDARI
Data:
Lloc:
Horari d'inscripció:
Horari del ral·li:
Temes:
Presentació:
Veredicte/ premis:
Lloc del lliurament:

22/09/2019
Vilafranca del Penedès
9h a 10h
10h-14h
3 temes, per sorteig
2 imatge per tema
27/10/2019 -11h
Sala Zazie (Casal)

Distincions FCF
Aquest certamen té assignats el número de patrocini de la FCF 2019-85 i és puntuable per la
Federació Catalana de Fotografia.
Butlleta d’inscripció:
Núm d'inscripció:
Nom
Cognoms
Adreça
Poblacio C.P.
Provincia
Teéfons
DREÇA CORREO ELECTRONIC
Nº F.C.F.

Organitza

www.facebook.com/clubdiafragmavilafranca
twitter: clubdiafragma
Instagram: club_diafragma_vilafranca
Web: www.clubdiafragma.cat
clubdiafragmavilafranca@gmail.com
Amb el suport de:

