6è CONCURS
DE FOTOGRAFIA

d’Alcampell

1. Participants: Poden participar-hi totes les
persones que vulguen i en tinguen ganes, sempre
que accepten les bases del concurs.

4. Premis: Hi haurà dos premis, un per votació
popular i un del Jurat. La seua resolució serà
inapel·lable.

2. Tema: “ESPAIS I RACONS AMB ENCANT
D’ALCAMPELL (I COMARCA)”. Cantonades,
amagatalls de carrer, i tots ixos llocs públics o a
l’aire lliure tan bonics que trobem pels centres
urbans de la comarca.

5. Jurat: Estarà format per tres persones entre
membres del G.R.A.P.A., experts en fotografia i
patrocinadors del concurs. El jurat podrà declarar
desert el premi si es decideix que les fotografies no
tenen la qualitat esperada i/o suficient.

3. Obres: Cada participant podrà presentar un
màxim de 3 fotografies. No s’admetran
fotomuntatges. Han de ser inèdites.

6. Fotografies guanyadores. Passaran a formar
part del fons documental del G.R.A.P.A., que es
reserva el dret d’exposició i reproducció, però
sempre es farà explícit el nom de l’autor, tal i com
exigeix la llei de propietat intel·lectual.

Les dimensions de les fotografies han de ser de
20x30 cm, muntades en un suport de 30x40 cm
(cartolina o cartró-ploma).
Les fotografies podran ser reproduïdes a PILAR
LOPEZ FOTOGRAFIA (c/ Lleida, 11, Tamarit). En
qualsevol cas cadascú podrà anar a revelar les
fotografies on vulgue.
Les fotografies es presentaran amb el títol i el lloc
on han estat feites escrits al davant.
Cada fotografia anirà acompanyada d’un sobre
tancat i a dins hi constaran el títol de la fotografia,
el nom i cognoms de l’autor/a i el telèfon.

7. Devolució: Les fotografies no premiades podran
ser recollides durant els 60 dies posteriors a la
proclamació dels premis. Passat el termini, les
obres que no hagen estat retirades passaran a
formar part de l’arxiu fotogràfic de G.R.A.P.A.
8. L’organització es reserva el dret de resoldre els
casos no previstos a estes bases.
9. La participació en el concurs pressuposa
l’acceptació d’estes bases.
10. Presentació: Les obres s’han presentar a
l’Ajuntament d’Alcampell (c/Autonomia de
Aragón,1, 22560 Alcampell)
o a PILAR LOPEZ FOTOGRAFIA (c/ Lleida, 11,
22550 Tamarit).
fins el dia 30 de desembre de 2015.
11. Exposició: Les fotografies s’exposaran els dies
1, 2 i 3 de gener de 2016 a la Casa de la Cultura
d’Alcampell.
Horaris: cada dia de 17h-19h. El dia 3 a les 19h es
donaran a conèixer els premis guanyadors.
Més informació a la web de l’Ajuntament, i a la
secció GRAPA de
http://tertuliesalcampell.wordpress.com/

Amb l’inestimable suport dels
PATROCINADORS dels premis

