


PARTICIPANTS
Tots els aficionats a la fotografia

TEMES
Hi hauràn 3 temes que se sortejaràn entre els 10 següents:

1-   Carrers i plaçes de Vilafranca    6-  Moviment
2-   Linies                                          7-  Animals
3-   Grafittis                                      8-  Triangles
4-   Coses velles                                9-  La llum
5-   El color vermell                        10- Portes, finestres i/o porticons

OBRES
Una sola fotografia per cada tema.

Tècnica lliure sobre suport digital. Màxim pel costat horitzontal 1920 pixels
i pel costat vertical 1080 pixels, a 300 dpi. (Pes que no passi de 2 Mg )
El format JPG i el perfil de color aconsellat sRGB 

DATA I HORARI DEL RAL.LI
El Ral.li el celebrarem el proper dia 27 de Setembre del 2020,
Farem les inscripcions de  les  09:00  a  les 10:00 hores.
Seguidament es ferà el sorteig dels 3 temes i la foto de grup, i
començarà el ral.li.

TERMINI D’ADMISSIÓ D’OBRES
El termini d’admissió serà fins a les 24:00 hores del mateix dia 27
en que se celebra el ral.li.

Al correo es ferà constar el nom de l’Autor, l’adreça, el telèfon, 
l’ E-mail, el núm. de la Federacio (si s’escau) i el títol de les obres.

VEREDICTE PÚBLIC
El diumenge dia  04  d’Octubre de  2020 A les 11:30 hores
Serà de forma pública a la sala Zazie del Casal Societat La 
Principal,  Rambla de Nostra Senyora, 35 de Vilafranca Pdès.

Serà a càrrec de 3 membres de reconeguda vàlua fotogràfica 
pertanyents al cos de Jurats de la Federació Catalana de Fotografia.
El seu veredicte serà inapel.lable. A l’acabar es ferà l’entrega de premis.

EXPOSICIÓ
Les obre guardonades s’exposaràn durant un mes a la
sala del Vestíbul del Casal, juntament amb una sel.lecció
de les finalistes.

NOTES
Un 15 % de les fotos presentades rebràn puntuació de
la Federació Catalana de Fotografia. 
L’organització es reserva el dret de publicar
qualsevol de les obres presentades als mitjans de
comunicacó locals, Webs i Blogs o Internet, fent
esment del nom de l’autor.
L’organització no es fa responsable de les obres
presentades, peró en tindrà la major cura i no
serà serà responsable de qualsevol accident o robatori
que pugui ocòrrer.
El sol fet de participar comporta la total
acceptació de les presents bases. 
Els participants es responsabilitzaràn totalment
de que no hi hagi drets de tercers en les obres
presentades, i que no es puguin fer reclamacions
per dper drets d’imatge i de copyright. En tot cas sempre
en serà responsable l’autor de la fotografia.
Qualsevol imprevist serà recolt pels organitzadors.
Aquest concurs es puntuable per a l’obtenció de
les dintincions AFCF i MFCF de la Federació Catalana
amb el núm. 2020/58


