Tema concurs 2019:

Tema lliure

Enguany celebrem el XII Concurs de
Fotografia de Campelles. El tema
escollit per aquesta edició és lliure.

XII CONCURS DE

TEMA LLIURE

FOTOGRAFIA

Us convidem a tots els apassionats de
la fotografia i de Campelles que hi
participeu!

DE CAMPELLES
Fotografia guanyadora de la XI edició 2018

AJUNTAMENT DE CAMPELLES
Pl. Ajuntament, 2
Tel. 972 727273
www.campelles.cat
ajuntament@campelles.cat

El premi a la millor fotografia és la
impressió de la fotografia
guanyadora en un foto‐panell de
70x100 cm valorat en 90€.

BASES DEL XII CONCURS DE
FOTOGRAFIA
Tema
El tema escollit per aquesta edició és lliure.
Normativa
La participació és oberta a tothom.
Es poden fer entrega de fotografies en els
següents formats:
- En paper, blanc i negre o en color,
amb un format de 24 x 30 cm o
similar.
- Via e‐mail, a través del correu
electrònic de l’ajuntament:
ajuntament@campelles.cat
L’entrega de la fotografia anirà acompanyada
d’un sobre o missatge electrònic, en el qual
s’indicaran les dades de contacte del/la
participant (nom i cognoms, adreça postal i
electrònica, i telèfon). A cada fotografia ha de
constar un títol i el pseudònim del fotògraf o
la fotògraf.
El màxim de fotografies presentades per
concursant, és de 3.

Les fotografies hauran de ser inèdites, és a
dir, que no hagin estat abans premiades o
presentades.
La inscripció al concurs és gratuïta.

Data límit de presentació
Es podran presentar fotografies fins el dijous
6 de juny a les 14h. L’entrega s’haurà de
realitzar a l’Ajuntament de Campelles en
horari d’oficina, de 10 a 14h de dilluns a
divendres, o bé per mitjans electrònics.
Exposició
La inauguració de l’exposició del concurs de
fotografia tindrà lloc el divendres 7 de juny a
les 20:00h i restarà oberta al públic durant
tot el cap de setmana en motiu de la Festa de
Pentecosta. Més enllà d’aquesta data,
l’exposició es podrà veure en horari d’atenció
al públic de l’Ajuntament de Campelles.

2018

Premi
El premi a la millor fotografia és la impressió
de la fotografia guanyadora en un foto‐panell
de 70x100 cm valorat en 90€.

2017

2016
L’entrega del premi es realitzarà el diumenge
9 de juny a les 16.45h a la Sala d’exposicions,
on seran exposades les fotografies.
La participació en aquest concurs suposa la
total acceptació d’aquestes bases.
L’elecció de la fotografia premiada la
realitzarà un jurat composat per persones
vinculades al municipi o al món de la
fotografia o l’art, completament imparcials.
Fotografies guanyadores edicions anteriors:

2015

