Concurs Fotogràfic
Mercats municipals de Catalunya
Bases 2018

Participants: Tots els aficionats a la fotografia.
Modalitat: Quatre seccions

1. Arquitectura dels mercats Municipals de Barcelona.
2. Persones dels mercats de Catalunya.
3. Productes dels mercats de Catalunya.
4. Autofoto “Selfie” en un mercat.

Obres:

Els concursants presentaran un màxim de dues fotografies per secció. No cal la unitat temàtica entre les obres.
Mides i Presentació: Les fotografies en format digital es pujaran com arxius JPG, amb mides màximes de
1920 píxels d’ample o de 1080 píxels d’alt, amb una resolució de 300 ppp. El costat més gran tindrà una
dimensió mínima de 1000 píxels.
Les fotografies que continguin marques d’aigua visibles, noms o inicials seran desqualificades i no s’inclouràn en el veredicte.

Identificació:

Els enviaments es faran pel web http://concursmercats.afosants.cat indicant en el formulari d’admissió al
concurs:
1. Nom i cognoms
2. Telèfon (opcional)
3. Correu electrònic
4. Número de soci de la Federació Catalana de Fotografia (si escau)
5. Número de soci d’AFOSANTS (si escau)
6. Els menors de 16 anys hauran de fer constar l’edat per optar al premi de “menor de 16 anys”

Consultes:

Per a qualsevol consulta serà necessari comunicar-se per correu electrònic a l’adreça concursos@afosants.cat
o pel formulari de la web.

Jurat:

El jurat estarà format per persones reconegudes per la FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA; el seu
veredicte serà públic i inapel·lable.
Obres Premiades: Quedaran en propietat d’ AFOSANTS, Mercat de Sants í de l’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona.

Notes:
•Una fotografia no podrà acumular més d’un premi.
•No podran participar en aquest concurs: Membres i familiars en primer grau de la Junta d’ AFO SANTS o de
l’equip involucrat en l’organització del concurs i els membres de la junta del Mercat de Sants.
•Els autors són responsables exclusius deis drets d’imatge i propietat que puguin generar les seves obres.
•No es podrà presentar la mateixa fotografia en més d’una secció.
•L’exposició serà realitzada amb una selecció de les fotografies admeses.
•El Mercat de Sants, Institut Municipal de Mercats de Barcelona i AFOSANTS es reserva el dret de
reproducció de les obres finalistes i premiades, citant sempre el nom de l’autor i sense que això li
generi cap benefici econòmic, per a la creació de catàlegs i / o material promocional de futures 		
edicions dels concursos del Mercat de Sants.
•Aquest concurs és puntuable per a l’obtenció de les distincions de la Federació Catalana de Fotografia (FCF).
•Qualsevol imprevist serà resolt per la comissió organitzadora que estarà formada per membres
d’ AFOSANTS, Mercat de Sants i Institut Municipal de Mercats de Barcelona.
•La participació en aquest concurs suposa l’íntegra acceptació de les bases.

Premis Especials
Premi Mercat de Sants
Trofeu a la millor fotografia de les quatre seccions i val de 200 € per comprar al Mercat de Sants

Premi “menor de 16 anys “
Trofeu a la millor fotoqrafia d’un menor de 16 anys i regal especial

Premis per Secció
1er Premi
Trofeu i val de 150€ per comprar al Mercat de Sants
2on Premi
Trofeu i val de 100€ per comprar al Mercat de Sants
3er Premi
Trofeu i val de 50€ per comprar al Mercat de Sants

Premis Soci Afosants
A cadascuna de les seccions Trofeu a la millor fotografia finalista d’un soci d’AFOSANTS que no hagi
aconseguit cap dels premis anteriors i val de 100 € per comprar al Mercat de Sants.

Calendari
Termini d’admissió			

01 de Maig 2018

Veredicte				

05 de Maig 2018

Comunicació del veredicte		

09 de Maig 2018

Exposició				

12 de Maig 2018

Lliurament de premis			

19 de Maig 2018

Organització Tècnica:

Organització i Patrocini:

Concurs reconegut per:

2018-41

