OBJECTIUS
Aquest concurs de fotografia té com objectiu el foment de la
fotografia en general i especialment la fotografia de muntanya i de
la natura.
PARTICIPANTS
La participació es oberta i gratuïta per a tothom que ho desitgi i que
accepti les presents bases.
MODALITATS DE LES FOTOGRAFIES
Esport de muntanya i natura.
OBRES
Es poden presentar un màxim de dues fotografies originals i d’una
mida de 30 x 40 sobre una base de “foam”.
Les obres poden ésser en color, blanc i negre o en qualsevol tècnica
que l’autor consideri.
Al dors constarà el títol de la foto, nom i cognom del l’autor, adreça,
telèfon, correu electrònic . Finalment haurà de constar el lloc on es
va realitzar.
L’organització pot retirar obres presentades si la qualitat presentada
així l‘aconsella.
ADMISSIÓ
Les obres es lliuraran al local social del Centre Excursionista d’Abrera
al carrer major 22 d’Abrera els dimarts de 19 a 21 h o al lloc que es
pugui acordar amb cadascú dels participant.
Termini d’admissió el 17 de juliol de 2019.

EXPOSICIÓ
L’exposició de les obres presentades serà durant la fira d’entitats
esportives del mes de setembre. El dia i hores de funcionament de la
fira serà determinat per l’Ajuntament d’Abrera i es publicarà al web
municipal www.ajuntamentabrera.cat.

RECOMPTE DE VOTS I VEREDICTE
El veredicte es determinarà per votació popular durant la fira
d’entitats esportives d’Abrera. Es disposarà d’una urna a on els
visitants podran votar a una única obra. Les votacions començaran
amb l’obertura de la fira i finalitzant a les 19.30 h. A continuació es
procedirà al recompte de vots al mateix lloc de l’exposició i es farà
públic els guanyadors.
El guanyadors seran avisats per mitjans electrònics i disposaran de
dos mesos per retirar el premi. En cas de no recollir les targetes regal,
el premi es donarà per perdut.
PREMIS
Primer premi:
Targeta regal per bescanviar a
Esports Abrera per valor de 200 €.
Segon premi
Targeta regal per bescanviar a
Esports Abrera per valor de 100 €.
DEVOLUCIÓ.
Les obres guanyadores passaran al Centre Excursionista d’Abrera, qui
podrà publicar-les i difondre-les per qualsevol mitjà.
Les obres restants es podran recollir pel local social o al lloc que es
pugui pactar amb cada participant.

Pots consultar i descarregar-te les bases complertes
al nostre web o mitjançant el codi QR adjunt.

IMPORTANT
Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb l’a/e
info@ceabrera.org.

V CONCURS de FOTOGRAFIA
d’ESPORTS de MUNTANYA
i NATURA 2019

Carrer Major, 22
08630 Abrera (Baix Llobregat)
www.ceabrera.org

