FESTA MAJOR D’HIVERN 2019 PARETS DEL VALLÈS
MARATÓ FOTOGRÀFICA FAMILIAR
Participants: Totes aquelles persones que ho desitgin.
Temes:

Actes relacionats amb la Festa medieval, 26 i 27 de gener 2019

Categories: General adults i infantils fins a 12 anys. S’accepten fotografies fetes amb càmera i mòbil
Inscripció: És gratuïta
Lliurament d’arxius: Màxim 3 imatges jpg 1200 píxels pel costat més llarg per categoria i concursant, per
correu electrònic a: info@afparets.com indicant nom, cognoms i edat si es menor.
Límit d’entrega: Fins les 23,59h del dia 10 de febrer de 2019 Veredicte: dia 13 Febrer a les 18,30 al local
social, Ca n’Oms.
JURAT: El jurat estarà format per 3 persones reconegudes del món de la fotografia. La decisió del jurat serà
inapel·lable.
Aquest concurs és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia (FCF) amb el número 2019-12 i és puntuable per obtenir els títols d’artista, mestre i Excel·lència de la FCF.
Consideracions:
Es farà un llibret electrònic amb totes les fotografies que s’enviarà a tots els participants.
Es permet l’edició i retoc de les fotografies (no muntatges) presentades a concurs sense alterar la realitat.
Dret d’Autoria
Els participants garanteixen que no existeixen drets a tercers de les fotografies que es presentaran i serà responsabilitat seva qualsevol reclamació per drets d’imatge o de propietat intel·lectual. Els autors de les obres
continuaran sent els titulars dels drets d’explotació de les mateixes.
L’organització no es farà responsable de qualsevol accident que pugui tenir un participant a la Marató. El fet
de prendre part en aquesta Marató fotogràfica obliga als participants a complir les bases establertes.
L’organització es reserva el dret de modificar el programa si així ho creu necessari.
Cada concursant només podrà optar a un sol premi per categoria.
Les fotografies guanyadores passaran a formar part de la fototeca de l’AFParets i es reserva el dret de publicació i exposició de les obres de la Marató fent constar el nom de l’autor/a.
PREMIS:
Els premis es lliuraran el diumenge 17de febrer a les 12h. a Ca n’Oms, carrer Ponent, 14-Sala d’EntitatsParets del Vallès
Categoria Adults: Trofeu al 1er, 2on i 3er classificats i Diploma als 4rt, 5è i 6è classificats.
Categoria Infantil fins 12 anys: Trofeu al 1er, 2on i 3er classificats i diploma als 4rt, 5è i 6è classificats.

