2n CONCURS FOTOGRAFÍA - Curs 2017-18
AMPA Institut Nou de Vilafranca
Requisits dels participants.
El concurs està obert a tot l’alumnat de l ’Institut Nou de Vilafranca.
Cada alumne pot presentar només una fotografia per cada categoria.
Cada participant només pot optar a un sol premi.
Ha de ser obra de l’autor i ha de tenir un caràcter inèdit.
Si a les fotografies hi apareixen persones identificables, caldrà aportar el seu
consentiment per escrit.
No s’acceptaran a concurs fotomuntatges, ni filtres digitals, etc.

Categories:
Hi ha 3 categories diferents:
1. TEMA 1: Paisatge i/o natura. Imatges de paisatges naturals, etc
2. TEMA 2: El meu racó preferit. Imatges de paisatges urbans, monuments, etc. Cal
indicar a quin lloc pertany la imatge.
3. TEMA 3: La més divertida. Fotografies que reflexin situacions divertides, volem
que ens mostreu la vostra imaginació.

Com s’han de presentar les fotografies?
S’ha d’enviar un correu electrònic indicant a quina categoria es presenta la fotografia
(Tema 1, Tema 2 o Tema 3) a següent adreça:

ampa@ampainstitutnoudevilafranca.com
MOLT IMPORTANT: El nom de la fotografia s’ha de presentar amb el següent format:
“Títol de l’obra. Nom i cognoms de l’autor. Curs” o sigui s’ha de modificar el
nom i presentar-la tal i com us indiquen.
Exemples de com han d’anar els noms de les fotografies (guanyadors de l’any passat:
Plantes ploraneres. Eva Bustamante. 3r ESO.jpg
La Porta al Cel. Oriol Rueda. 2n ESO.jpg
Alegria. Marc Lara. 2n ESO.jpg
El concurs finalitzarà el 18 d’abril. No s’admetran a concurs fotografies enviades més
enllà del dia de finalització de concurs.

EL Jurat
El jurat està format:
- 2 professionals de fotografia: Lluis Montané i Ignasi Pellisa.
- 2 professors: Mariona Marcos i Jose Antón.
- 2 membres de la junta de l’AMPA
- 1 votació per la pagina web de l’AMPA
(Aquest vot és novetat aquest any i està en fase de prova)

Premis
El jurat atorgarà un 1er i 2n premi per cada categoria.
El 1er premi consta de:
 Un val per valor de 20€ de la llibreria La Cultural
 Una entrada doble per Kubrick Cinema
El 2n premi consta de:
 Un val per valor de 20€ de la llibreria La Cultural

Quin es l’objectiu del concurs?
-

Donar a conèixer una visió personal del nostre entorn.
Animar l’alumnat a fer fotografies, com a eina d’expressió i creativitat.

Drets sobre les fotografies
Els participants declaren ser els autors de les fotografies presentades.
L’AMPA, podrà utilitzar totes les fotografies presentades a concurs en publicacions o
publicitat, en esdeveniments que organitzi la mateixa (exposicions, web, Facebook, etc).

Acceptació de les bases
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
L’ organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa
justificada.
L’organització tindrà la facultat de rebutjar qualsevol fotografia amb continguts
inadequats.

