Bases LXII Classificador Social (2019)

Participants:

Els socis de Càmera Club Sabadell

Categories:

Honor, primera, segona i tercera

Obres:

Una sola col·lecció de 3 fotografies, originals de l’autor i rigorosament
inèdites. Mantenen aquesta característica les fotografies presentades als
diferents mensuals. L’incompliment d’aquestes condicions implicarà la
desqualificació del participant.
Les 3 obres no tenen perquè tenir cap lligam entre si; l’anomenem “col·lecció”
perquè la puntuació que tindrà l’autor serà la suma dels punts de les tres obres.
Poden ser fetes amb qualsevol procediment fotogràfic.

Tema:

Lliure

Presentació:

La fotografia serà de mida lliure muntada sobre cartolina rígida o paspartú
(gruix màxim 3 mm) de 40 x 50 cm, orientació lliure i de color negre. Serà
d’obligat compliment fer arribar a CCS l’arxiu digital via correu electrònic, web o
físicament als vocals de concursos abans del dia 9 de desembre.
Les mides de les obres digitals han de ser:
- Fotografies horitzontals: 1920 píxels d’amplada per l’alçada proporcional.
- Fotografies verticals: 1080 píxels d’alçada per l’amplada proporcional.

Identificació:

Les obres es numeraran pel dors de l’1 al 3 indicant en totes elles el nom de
l’autor. De la mateixa manera hauran d’anar nomenats els arxius digitals.
(Nom_Cognom-1, Nom_Cognom-2, Nom_Cognom-3)

Admissió:

Secretaria de CCS, fins al segon dilluns del mes de desembre (dia 9).

Veredicte:

Es farà públic en el nostre local social, el segon dijous del mes de desembre, a
partir de les 19 hores (dia 12).

Jurat:

Estarà format per tres membres a determinar per la Junta.

Puntuació:

La puntuació de cada autor serà la suma de les tres obres de la seva col·lecció.

Exposició:

Les obres seran exposades al Casal Pere IV a principis del 2020.

Premis:
Categoria d’Honor

Trofeu a l’autor de la col·lecció més ben classificada.

Primera categoria

Trofeus a l’autor de la col·lecció més ben classificada i al segon
classificat. Tenen dret a pujar a la categoria d’Honor els dos
primers classificats, sempre que la seva puntuació assoleixi el
80% dels punts de la col·lecció guanyadora.

Segona categoria

Trofeus a l’autor de la col·lecció més ben classificada i al segon
i tercer classificats. Tenen dret a pujar a Primera categoria els
tres primers classificats, sempre que la seva puntuació
assoleixi el 60% dels punts de la col·lecció guanyadora..

Tercera categoria

Trofeus a l’autor de la col·lecció més ben classificada i al segon
i tercer classificats; diplomes per al quart i cinquè classificats.
Tenen dret a pujar a Segona categoria els cinc primers, sempre
que la seva puntuació assoleixi el 40% dels punts de la
col·lecció guanyadora.

Premi Càmera Club

Trofeu per a la col·lecció del Classificador amb més punts. En
cas d’empat, primaran les obres més ben puntuades.

Premi especial Càmera Club
A la millor fotografia del concurs a criteri del jurat. La fotografia
que obtingui aquest guardó restarà propietat de CCS per
formar part de la col·lecció d’obres que ennobleixen els seus
arxius.

Condicions per a l’ascens de categoria
Per a l’ascens de categoria s’haurà d’aconseguir un percentatge mínim de punts que tindrà
com a base la puntuació de la col·lecció amb més puntuació.
De Primera a categoria d’Honor: els 2 primers classificats de primera que superin el 80% de la
col·lecció més votada.
De segona a Primera categoria: els 3 primers classificats de segona que superin el 60% de la
col·lecció més votada.
De tercera a Segona categoria: els 5 primers classificats de tercera que superin el 40% de la
col·lecció més votada.
Les col·leccions que estiguin dins dels llocs d’opció a pujar de categoria però que no assoleixin
la puntuació mínima demanada, no ho podran fer.

Condicions per revalidar la categoria
Al social, de la mateixa manera que en el mensual, es tindrà l’oportunitat de revalidar la
categoria si s’arriba a les puntuacions mínimes establertes (80%, 60% i 40% punts de la
col·lecció més votada). Com a premi a la participació anual en el mensual, el promig de punts
assolit en aquest durant els 9 mesos de concurs, podrà ser substituït pels punts de l’obra
menys valorada de la col·lecció a l’hora de fer la suma total de punts per autor.

* En cas d’empat entre col·leccions primaran les obres que hagin tingut la puntuació més alta.
* La baixa com a soci de CCS comportarà la pèrdua de la categoria i les possibles nominacions assolides.
En cas de reingrés, s’haurà de començar a tercera categoria.
* Lliurament de premis es farà en una data a concretar durant el mes de gener.
* La devolució d’obres es farà pels vocals de concursos. Les obres que no es reclamin passats 3 mesos
del veredicte passaran a ser propietat de CCS.

