1er. CONCURS DE FOTOGRAFIA
Tema: LA CERDANYA
L’ASFOCE (Associació fotogràfica de Cerdanya), amb la col·laboració de
l'Institut de Estudis Ceretans i l’Ajuntament d’Estavar, organitzen aquest
primer concurs de fotografia “tema: La Cerdanya” coincidint amb la Diada
de Cerdanya, a celebrar a Estavar els dies 18 i 19 de Setembre 2010.
Tema: LA CERDANYA, en totes les seves vessants: natura, paisatge, patrimoni
monumental, costums, tradicions, festes, esports, etc.
Participants: Obert a tothom (aficionats i professionals de la fotografia)
Obres: Màxim 3 per concursant, tècnica lliure, en blanc i negre o color.
Presentació: Les obres seran d’una mida de 20 x 30 cm, sense muntar, sense cap mena de
reforç, i sense marc ni vidres.
Identificació: Al darrera de cada fotografia hi figurarà el títol de l’obra, pseudònim, i lloc on
s’ha pres la fotografia. Les dades de l’autor/a ( nom i cognoms, adreça, telèfon, e-mail) es
consignaran apart en un sobre tancat en el que també cal fer-hi constar el pseudònim.
Trameses: A l’Ajuntament d’ESTAVAR
(Cerdanya) lliures de despeses.

/ plaça Sant Julià, no1 / 66.800 ESTAVAR

Retorn: Les fotografies premiades quedaran propietat de l’organització, disposant de la seva
publicació. La resta podran recollir-se a partir del 30 de Setembre fins a la fi d’any a
l’Ajuntament d’Estavar. Les fotografies no recollides quedaran propietat de l’organització. Si
algun participant vol que se li retornin les fotografies per correu, caldrà que adjunti un sobre
adient amb el franqueig corresponent.
Termini d’admissió: fins el 31 d’Agost de 2010.
Jurat: Format per persones vinculades amb el món fotogràfic i amb la Cerdanya.
Premis: Trofeu per als cinc primers classificats (Es concedirà un sol premi per autor),
i diploma per a tots els participants.
Exposició i Entrega de premis : a la “Sala Polivalent” d’Estavar, durant els actes de la Diada de
Cerdanya (dies 18 i 19 de Setembre 2010). El guanyadors seran avisats per telèfon per asistir a
l’entrega de premis.
NOTES:
Les obres seran tractades amb cura, però l’organització declina qualsevol responsabilitat
en cas de deteriorament o pèrdua.
Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l’Organització.
Els organitzadors s’eximeixen de qualsevol responsabilitat en vers de les imatges
presentades. Cada autor/a es fa responsable dels possibles drets d’imatge.
La participació en aquest concurs suposa l’integra acceptació d’aquestes bases.

