3 FOTOCONCURS DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA
er

TEMA: Places, carrers i carrerons de
Sant Llorenç de la Muga.
PARTICIPANTS: Obert a tothom,
aficionats i professionals.
OBJECTIU: Degut a l’evolució de les
càmares digitals cada cop més, hem
guanyat en rapidesa però s’ha
perdut en qualitat d’imatge.
L’evolució de les noves tecnologies
és un punt a favorperò per el camí
ens anem oblidant que ser fotògraf
és una professió. Per aquest motiu,
aquest fotoconcurs, vol fomentar
l’activitat de una fotografia a
conciència i ben treballada ( una
fotografia
pensada,
amb
composició,enquadrament, qualitat
de llum i que transmeti un missatge)
aplicada al poble de sant llorenç de
la Muga. Us convidem a treure el
vostre
fotògraf
inetrior
tot
disfrutant
d’aquest
poble.
Les obres no premiades es retornaràn. Les obres premiades La
junta de la Societat la Fraternitat
juntament amb l’Ajuntament de
Sant llorenç de la Muga, faràn una
còpia
amb
la
finalitat
de
ser exposades a l’ajuntament del
poble. Sempre indicant l’autor/a i
sense finalitat de vendre. En el cas
que hi haguès un comprador per
part de un visitant se li
notificaria
a
l’autor/a.
OBRES: Es poden presentar un
màxim de 1 fotografia per autor.

MODALITAT: Fotos en blanc i negre o
color, realitzades per mitjà de
una
càmara
digital.
No
s’acceptaràn
fotografies
excesivament
retocades.
FORMAT DE PRESENTACIÓ: Cada fotografia a tamany de 30 x 40 cm, muntades
amb un “ paspartú ” de 40 x 50 cm de
color blanc o negre. No s’admeten obres
que hagin estat premiades en altres
concursos, exhibides publicament o en
mitjans
de
comunicació.
La fotografia ha de ser realitzada
dins el termini del fotoconcurs.
IDENTIFICACIÓ: Al dors de cada fotografia s’hi farà constar el títol,
que anirà acompanyat d’un pseudònim i
s’hi haurà d’indicar el lloc i la data aproximada en que van ser realitzades.
Dins un sobre, a l’exterior hi figurarà el
seu pseudònim i el títol, a l’interior, les
fotografies, el nom i cognoms,
adreça,
telèfon,
DNI
i
e-mail
de l’autor/aen un paper a part.
INSCRIPCIONS: El dret de inscripció és
gratuït. A partir del 23/07/2012. Les despeses de tramitació (correus, missatger...)
corren a càrrec del concursant.
TERMINI DE PRESENTCIÓ: Les obres seran
admeses
fins
el
dia
28
de
Setembre
d’atenció
Divendres
fins

les

de
al

2012

en

públic,
de

14h.

de

les
I

els

horari

Dilluns
11h

a

matí,

Dilluns

i

Dijous també a la tarda de 16h a les 21h.

PRESENTACIÓ: Cal presentar les
obres
a
l’Ajuntament
de
Sant
Llorenç
de
la
Muga.
C/ Església, 2 - 17732 Sant Llorenç de la
Muga. Tel 972 569 140.Si s’envien
per correu certificat, degudament
protegides, cal indicar al sobre:
3er fotoconcurs de Sant Llorenç
de la Muga. Cal adjuntar amb
les obres presentades, un CD / DVD
amb les còpies de les fotografies
presentades amb alta i baixa ressolució (25M mínim). Si no s’entrega
un CD / DVD NO S’ACCEPTARÀ LA
PARTICIPACIÓ
AL
FOTOCONCURS.

JURAT: El jurat està format per 3
persones vinculades a Sant
Llorenç de la Muga i professionals
de la fotografia i el disseny gràfic.
El seu veredicte serà inapel·lable
i estarà facultat per resoldre
qualsevol
contingència
no
prevista
en
aquestes
bases.
DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: Les
obres restaran en una exposició
oberta
al
públic
al
local
de l’entitat cultural “ Societat la
Fraternitat ” de Sant Llorenç de la
Muga
durant
dos
mesos.
Les obres podran ser recollides
pels autors/es a l’Ajuntament en
horari
d’tenció
al
públic,
a partir de l’1 de Gener de 2013.
Es farà saber el resultat del fotoconcurs a la tardor (s’enviarà un
e-mail indicant el dia exacta) que
també serà la inaguració de
l’exposició al local social de la “
Societat
la
Fraternitat
”
.

JURAT: El jurat està format per 3
persones vinculades a Sant
Llorenç de la Muga i professionals de la fotografia i el disseny
gràfic. El seu veredicte serà
inapel·lable i estarà facultat per
resoldre qualsevol contingència

PREMIS:
1 er PREMI: Una nit d’allotjament a
l’Hotel Torre Laurentii **** + 100€ a
gastar a qualsevol de les
empreses patrocinadores del
f o t o c o n c u r s .
2 on PREMI: Un cap de setmana a
Turisme Rural Can Carreras + 75 €
a
gastar
a
qualsevol
empresa patrocinadora del fotoc
o
n
c
u
r
s
.
3 er PREMI: Una nit d’allotjament a
l’Hostal de l’Aigua + 50 € a gastar
en
qualsevol
empresa
patrocinadora del fotoconcurs.
EL guanyador del 1 er premi,
optarà a ser el cartell de la festa
major
2013
de
Sant Llorenç de la Muga amb la
seva foto (si l’Ajuntament la concidera
adequada).
A part, tots els concursants només
per participar entren en un
sorteig per:
- Un àpat per a dues persones a la
pizzeria LA PIAZZA.
- Un àpat per a dues persones al
restaurant EL CANONGE.
- Un àpat per a dues persones al
restaurant SAMUGA.

