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ESTÀ DE FOTO 2022
Concurs fotogràfic de la Festa Major

Del 17 al 22 de maig de 2022

Participa-hi!

del 17 al 22 de maig de 2022

FESTA MAJOR
 de NOU BARRIS



Presentació
Comença la Festa Major i un any més us convidem a partici-
par al Concurs fotogrà�c ESTÀ DE FOTO 2022. Porteu la 
càmera o el mòbil i no deixeu passar l’oportunitat de captar 
els moments més sorprenents, vistosos i originals!

Categories
FOTOGRAFIA DE REPORTATGE 
de la Festa Major del districte de Nou Barris 2022
Presenteu un reportatge de 3 a 5 fotogra�es amb la 
tècnica que preferiu: color, blanc i negre, etc. (màxim 5 Mb 
per reportatge).

LA GENT GRAN A LA FESTA MAJOR 
Reportatge de 3 a 5 fotogra�es En color o blanc i negre 
(màxim 5 Mb per reportatge).

RETRAT DEL PROTAGONISTES DE LA FESTA MAJOR 
Presenteu una única fotogra�a en color o blanc i negre 
(màxim 1 Mb).

Com participar-hi
Del 17 al 22 de maig feu fotos durant la Festa Major 
pensant en quina categoria us voleu presentar.

Del 23 al 28 de maig, un cop acabada la festa, envieu-nos 
les imatges a través del formulari que trobareu al web de 
www.canbaste.com, indicant nom i cognoms, telèfon, 
correu electrònic i títol de la fotogra�a i/o reportatge. 
Rebreu un missatge de con�rmació per garantir que 
l’enviament ha estat correcte.

Es pot participar com a màxim un cop per categoria.

Jurat i valoració
Estarà format per fotògrafs/es professionals i membres de 
l’equip de dinamització del Centre Cívic Can Basté.

FOTOGRAFIA DE REPORTATGE
Es valorarà la qualitat tècnica i estètica, la relació amb la 
temàtica, l’originalitat i la capacitat per explicar una petita 
història.

LA GENT GRAN A LA FESTA MAJOR 
Es valorarà la qualitat tècnica i estètica, l’originalitat a l’hora 
de tractar el tema proposat i el missatge que aquest transmet.

RETRAT
Es valorarà la qualitat tècnica i estètica i l’originalitat en la 
composició.

Premis
Les persones guanyadores rebran la quantitat de 200 €  i la 
possibilitat de realitzar un taller de formació bàsica de l’Espai 
Fotogrà�c Can Basté durant el trimestre de Tardor 2022. 

La data de lliurament serà el dimecres 8 de juny a les 19 h al 
Centre Cívic Can Basté.

Les fotogra�es premiades seran visibles a la web 
www.canbaste.com durant el mes de juny de 2022.

La participació en aquest concurs implica la total acceptació 
d’aquestes bases i l’autorització al Districte de Nou Barris per a 
la reproducció d’aquestes fotogra�es en el format que cregui 
convenient (digital/paper). Els autors i les autores assumeixen la 
responsabilitat davant els drets d'imatge de terceres persones i 
cedeixen a l'organització de forma voluntària i gratuïta els drets 
d'explotació (reproducció, distribució, comunicació pública, 
transformació i publicació) de les fotogra�es presentades i 
premiades.
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