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DATA I HORARI 
El Ral·li se celebrarà el dissabte 30 de novembre de 2019, de 10 a 14 h.

PARTICIPANTS I INSCRIPCIÓ
En la Categoria general, podrà participar-hi tothom que ho desitgi. En la 
Categoria local, només hi podran participar els residents a Esparreguera 
o Olesa de Montserrat i els socis i sòcies de l'Agrupació Fotogràfica 
d'Esparreguera (AFE). 

Les inscripcions es formalitzaran el mateix dia de la celebració del Ral·li, 
de 9 a 10 h, al Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera. Hi haurà 
aparcament gratuït tot el matí i servei de cafeteria fins a les 12 h.

TEMA
El Ral·li consistirà a fer fotografies de tres temes, que es comunicaran als 
participants en el moment de la inscripció. Les fotografies dels tres 
temes s’han de fer durant l’horari del Ral·li. La tècnica fotogràfica és 
lliure, i les imatges poden ser en color o monocromàtiques. No estan 
permesos els fotomuntatges ni l’alteració de la realitat.

PRESENTACIÓ
S’hauran de presentar dues imatges per tema, en format digital. L’arxiu 
de les fotografies ha de ser JPG, amb una mida de 2400 píxels en el costat 
més llarg i amb una resolució de 300 punts per polzada. El perfil del color 
ha de ser sRGB. Cal presentar els arxius en el format següent:

1-títol-nom i cognoms.jpg / 2-títol-nom i cognoms.jpg 

Les imatges s’han d’enviar exclusivament per correu electrònic a 
afesparreguera.concurs@gmail.com, indicant nom, cognoms, 
adreça, correu electrònic, telèfon, i, si s’escau, l’entitat fotogràfica a 
la qual es pertany i el número de soci de la Federació Catalana de 
Fotografia. L’últim dia d’admissió de les obres serà el 5 de desembre 
de 2019.

PREMIS
a) Categoria general

 1r Premi: Trofeu i diploma
 2n Premi: Trofeu i diploma
 3r Premi: Trofeu i diploma

b) Categoria local

 1r Premi: Trofeu i diploma
 2n Premi: Trofeu i diploma
 3r Premi: Trofeu i diploma

CALENDARI

Resolució pública

El jurat serà reconegut per la Federació Catalana de Fotografia. El 
veredicte es farà públic el dissabte 14 de desembre de 2019, a les 11 h, 
al local social de la Colònia Sedó (c. Josep Puig i Llagostera, s/n, 
Esparreguera). L’acte és obert a tothom.

Lliurament de premis i exposició de les obres

Els premis es lliuraran el dissabte 21 de desembre de 2019, a les 11 h, 
al Museu de la Colònia Sedó. L’acte és obert a tothom. L’exposició de les 
obres premiades i finalistes s’exposarà al Museu en el marc d’una 
exposició temporal.

NOTES
-Tots els premis, excepte els locals, són 
puntuables per a l’obtenció de les distincions 
AFCF I MFCF que atorga la Federació Catalana de 
Fotografia amb el número 2019/92.

- Cada autor no podrà rebre més d’un premi.

- Les obres premiades quedaran en propietat de l’Associació per a la 
defensa del patrimoni de la Colònia Sedó, que es reserva el dret de 
publicar-les, reproduir-les i difondre-les sense afany de lucre, sempre 
fent constar el nom de l’autor.

- Els participants es responsabilitzaran totalment que no 
hi hagi drets de tercers a les obres presentades, i que no es 
puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es 
responsabilitzaran de les reclamacions que puguin 
presentar les entitats de drets de la propietat intel·lectual, 
a les quals els participants puguin estar adscrits.

- Es reserva el dret d’admissió.

- La participació en aquest concurs comporta la total 
acceptació d’aquestes bases.

- Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt 
per l’entitat organitzadora.
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