
1. Objectius
Aquest concurs de fotografia vol fomentar el coneixement i 
l’estima de l’entorn natural de les valls dels rius Arnera i Muga i 
l’embassament de Darnius – Boadella.

2. Temàtica
La vall d’Arnera abans de la construcció del pantà.
Enclavament de l’embassament dins de la zona.
El pantà des del seu inici.
La presa – la seva construcció.
El salt d’aigua.
La central elèctrica.
Indrets puntuals de les lleres del pantà i els seus rius.
L’embassament a diferents nivells.
L’embassament i les activitats nàutiques.
L’embassament i les activitats de pesca.
El Club Nàutic i les seves instal.lacions i serveis.
I qualsevol altre tema relacionat amb el pantà de Darnius – Boadella 
i els seus rius.

3. Participants
La inscripció es gratuïta i oberta a tothom.
Pot presentar fotografies al concurs qualsevol persona aficionada o 
professional de la fotografia.
Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies.
Cap concursant podrà optar a més d’un premi.

4. Recepció de fotografies
Per correu ordinari, missatger o portant-ho directament
a l’Ajuntament de Darnius, C/ Major, 3. 1r.
Les despeses d’enviament corren a càrrec dels concursants
Les obres trameses per correu o missatger hauran d’anar
degudament protegides.
Les obres s’hauran de lliurar dins d’un sobre indicant:
CONCURS DE FOTOGRAFIA de L’EMBASSAMENT
Ajuntament de Darnius
C/Major, 3  1r. 17722 – DARNIUS (Girona)
Horari: de 10 a 14 hores de dilluns a divendres.

5. Identificació
Al dors de les obres ha de constar-hi el títol, el lloc on fou feta i un 
pseudònim. Cada participant utilitzarà el mateix pseudònim per a
totes les fotografies que presenti. Les obres es lliuraran acompanya-
des d’un sobre tancat en el que hi constarà el pseudònim de l’autor 
escrit a fora i dins, les dades personals de l’autor (nom, cognoms, 
adreça, telèfons i adreça electrònica).

6. Termini d’admissió d’obres
El termini d’inscripció i recepció de fotografies, finalitzarà a les 18 
hores del dia  30 d’‘agost de 2009.

7. Format
Fotografies de 20 x 30 cm. Sense cap mena de suport.
Les fotografies participants seran originals en B/N o color
positivades en paper fotogràfic.
Les fotografies amb retocs manuals i / o digitals, quedaran
excloses de participació.

8. Jurat
Estarà format per un màxim de cinc persones entre les
quals hi haurà professionals de la fotografia.
El seu veredicte serà discutible, però inapel.lable.

9. Premis
1er.   Premi     Trofeu  i  300  €uros
2on.  Premi     Trofeu  i   200 €uros
3er.   Premi     Trofeu  i  100  €uros

Si el jurat ho considera oportú, els premis podran ser
declarats deserts.

10. Exposició
Les obres presentades seràn exposades a la sala del Museu Munici-
pal de l’Ajuntament de Darnius  del  6  al 20 de setembre de 2009
C/Major nº. 28
Horari: de 18 a 20 hores els dies feiners, i de 12 a 14 i de 18 a 20 h.
diumenges i festius

11. Lliurament de premis
El veredicte es farà públic el dia del lliurament de premis i coinci-
dirà amb la Diada Nacional dia 11 de setembre de 2009 a les 12 h. 
30 m.
(Prèviament s’haurà avisat telefònicament o per correu electrònic
als premiats, per tal que puguin assistir a l’acte).

12. Retorn de les obres
Les obres premiades restaran en propietat de la secció de fotografia 
del Club Nàutic Darnius, les quals podran ser reproduïdes i/o publi-
cades.
Les no premiades podran ser retirades personalment pels seus autors
o bé mitjançant delegació escrita a una altra persona.
A partir del dia 1 de setembre, seràn retornades als autors lliures 
de despeses.

13. Acceptació
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació i compromís 
de compliment d’aquestes bases.
Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases, serà resolta 
inapel.lablement per la comissió organitzadora.
L’organització s’encarregarà de la conservació del material rebut.
No obstant, no es farà responsable dels danys fortuïts que es 
puguin produir, ni de possibles pèrdues o sustraccions.

Per a més informació adreceu-vos a:

Club Nàutic Darnius - C/Major, 3  2on.
17722 – DARNIUS - Tels.  607 365 623 - 610 221 352 
Adreça electrònica : pereperxes@telefonica.net



Amb el suport de:

Pantà de Boadella - 17722 DARNIUS - Tel. 972 53 58 78
brclubnauticdarnius@hotmail. com / www.restaurantesok.com

Amplia terraza exterior con espectaculares vistas al 
pantano • Salón para todo tipo de celebraciones • 

Máquinas recreativas en verano • Local climatizado • 
Parque infantil • Espacio libre de humos y zona fuma-

dores • Aparcamiento • Zona Wi-fi

Restaurante abierto todo el año. Horarios: de 13 h a 23 h.
Bar abierto todo el dia.

Cerramos lunes noche y martes, excepto festivos y verano.

C/Major, 3  2on. - 17722 DARNIUS (Girona)
Tels.  607 365 623 - 610 221 352 
A/e: pereperxes@telefonica.net
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