BASES 51è CONCURS CONTINUAT DE FOTOGRAFIA 2019 – 2020

EXCEPCIONALITAT COVID 19
PARTICIPANTS
Tots els qui ja havien començat aquesta edició.
TOTES LES MODALITATS PASSEN A FORMAT DIGITAL
MODALITATS I PRESENTACIÓ LLIURE
Blanc i negre (monocrom)
Color. Dia Digital.
Instagram. Fotografia penjada a Instagram
PRESENTACIÓ:
Una sola foto per lliurament, tant En Blanc i Negre, Color, Dia Digital i Instagram,
s’admetrà qualsevol tècnica.
Instagram: La presentació en aquest apartat implica que el concursant tingui un compte
públic – perfil obert- a Instagram i que respecti les bases d’aquest concurs i les condicions
d'aquesta xarxa http://instagram.com/legal/terms/
LLIURAMENTS DELS FITXERS DIGITALS
Cal enviar un fitxer digital al correu fotocinematarouec@gmail.com de la foto presentada.
Mides del fitxer a lliurar 72 pp de resolució i 1600 píxels el cantó més llarg. Data màxima
per lliurar la foto vegeu calendari .
IDENTIFICACIÓ
A les fotografies (NomCognom_categoria_5èlliurament)
Exemples:
NomCognom_blancinegre_5èlliurament
NomCognom_color_5èlliurament
NomCognom_diadigital_5èlliurament
NomCognom_temàtic_5èlliurament
Instagram, segons queda especificat a les Bases d’INSTRAGRAM.
TEMÀTIC
TEMES
Cinquè: Esport
Sisè: Música
Setè: Transport
Cal participar en tots els lliuraments per a poder optar al premi. No es podran presentar
fotografies fora del termini establert.
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VEREDICTES
El veredicte anirà a càrrec de tres membres seleccionats per Foto-Cine Mataró i de
reconeguda trajectòria en el món de la fotografia i de l’art.
CALENDARI
Blanc i Negre, Color, DiaDigital (lliure i temàtic) i Instagram
NOVES DATES
Cinquè

22 de març 2020

Sisè

24 d’abril 2020

Setè

22 de maig 2020

17 d’abril 2020
8 de maig de 2020
12 de juny 2020

PUNTUACIÓ i EXPOSICIÓ MENSUAL
Les puntuacions de cada lliurament, es penjaran mensualment a la web i al facebook. Les
fotografies es podran veure a la pàgina web i al Facebook, les Instagram es podran veure
a Instagram a la pagina web i al Facebook.
NOTA
Tot el no previst en aquestes BASES, serà resolt per Foto-Cine Mataró de la U.E.C., qui
declina tota responsabilitat en el cas de pèrdua o deteriorament d'alguna obra.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els autors que presentin les fotos en aquest concurs, es reconeixen autors de les mateixes
i manifesten que no té lloc cap reclamació de tercers sobre elles.

(PENDENT DE CONFIRMAR)
1. EXPOSICIÓ 51è CONTINUAT
La inauguració es farà al Local Social el dia 18 de setembre de 2020.
Data límit del lliurament d’obres: 15 de setembre de 2020 a les 8 del vespre.
Els premiats en DiaDidigital i Instagram, hauran de presentar les fotos positivades.
2. SOPAR DE COMIAT I REPARTIMENT DE PREMIS
Hotel ATENEA PORT Mataró
Divendres 19 de juny de 2020 a les 9 del vespre.
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