Concurs Fotogràfic
MOSTRA DE BALLS DE DIABLES TRADICIONALS DE
CATALUNYA

Tema
Que faci referència a les activitats i a l'ambient format a l'entorn de la MOSTRA DE BALLS DE DIABLES
TRADICIONALS DE CATALUNYA, que es celebra el 11 de juny de 2022 a Igualada. Les activitats es publicaran
a la web https://www.igualadaccc2022.cat/

SECCIONS
. A. Creativa referent a l’esdeveniment (color o monocolor)
. B. Foc (color o monocolor)
. C. Personatges dels balls de diables (color o monocolor)

Calendari
Termini d'admissió de les obres:

18 de setembre de 2022,a les 24 hores

Veredicte:
24 de setembre de 2022 a les 10 h. El jurat es reunirà en públic al local de l’A.F.I., a
l'Av. Barcelona, 105, local D8 edifici IG-NOVA, d’Igualada.
Exposició:

del 24 de febrer al 19 de març de 2023 a durant el Festival de Fotografia del FineArt.

Inauguració de l'exposició:

24 de febrer de 2023.

Lliurament de premis:

Durant el FineArt del 2023. Es comunicarà el lloc i el dia del repartiment de premis.

Premis


MILLOR AUTOR DEL CONCURS(amb fotografies a les tres seccions) 100€ i Medalla d’or FCF



Per cada una de les 3 seccions
PREMl a la millor fotografia de cada secció: 50€ i Medalla de plata FCF

Cada participant només podrà obtenir un premi per secció.
El Premi Especial, Ball de Sant Miquel, és triat pels organitzadors de l’esdeveniment i podrà ser concedit a
qualsevol autor, encara que ja hagi aconseguit un altre premi. Tindrà com a premi un lot especial Balls de Diables.

Participants
Tothom qui ho desitgi.
La participació és gratuïta.

Modalitat
Fotografies digitals amb Monocolor o Color amb tècnica lliure.
En les seccions B i C es permet el retoc bàsic, però en cap cas s’acceptarà la manipulació i l’alteració de la realitat.

Obres
Cada autor podrà presentar un màxim de 3 fotografia per secció, exclusivament en format digital.
No es podrà presentar la mateixa fotografia en més d’una secció. Tampoc serà valida si es la mateixa fotografia en
color i en monocolor.

Mides i presentació de les obres
Les fotografies hauran d’estar en format JPG, amb una resolució de 300 dpi.
Si es la foto horitzontal:
El costat més curt, un màxim de 1280 píxels i el més llarg que no superi els 1920 píxels.
Si es una foto vertical:
El costat més llarg, màxim 1280 píxels.
Si la fotografia és quadrada:
Un màxim de 1280 píxels a cada costat.
Si la fotografia es panoràmica:
El costat més llarg, un màxim de 1920 píxels.
L’arxiu de cada fotografia ha de tenir entre 1,5-2 MB.
En el cas que la mida sigui més gran, aquest serà reduït automàticament per ajustar als paràmetres establerts i
l’organització no es farà responsables pels resultats finals d’aquesta reducció
Totes les imatges han de tenir un títol. Frase com “sense títol”, no seran acceptades, ni tampoc els noms d’arxius
fotogràfics.
La imatge no portarà cap símbol que identifiqui l'autor.

Inscripció i tramesa
La participació és exclusivament en format digital i la inscripció es realitzarà través de l’adreça
afi-igualada.fotogenius.es/acceder. A la web s’haurà d’omplir el formulari d’inscripció seguint les
instruccions i pujar les fotografies.

Jurat
El jurat estarà format per 3 persones d'acreditat criteri fotogràfic 2 assignats per la Federació Catalana de Fotografia i
1 per l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.
El Premi Especial Organització Ball de Sant Miquel , serà triat entre totes les fotografies presentades per un jurat
format per membres de l’organització de l'esdeveniment.
El concurs serà conduït d'acord amb les normatives de la Federació Catalana de Fotografia -F.C.F.La decisió del jurat serà inapel·lable.

Varis
Totes les obres presentades quedaran en propietat del BALL DE SANT MIQUEL i ELS DIABLES D’IGUALADA , el qual es
reserva el dret de publicar-les, fent-hi constar el nom de l'autor. Les fotografies no s’usaran per a fins lucratius. Si
s’haguessin d’utilitzar per fins lucratius s’haurà d’arribar a un acord amb l’autor.
Si l'organització del concurs desitgés algunes fotografias per a l'arxiu i la volgués amb més qualitat, l'organització es
posarà en contacte amb l'autor i se li demanarà si pot fer arribar una còpia en el format que acordin.
Una selecció de les obres premiades i participants seran exposades al públic.
Aquest certamen és reconegut per la Federació Catalana de Fotografia -FCF- amb el número 2022/21 - i puntua per
a l’obtenció de les distincions d'AFCF, EFCF i MFCF.
El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.
Qualsevol problema no establert en les bases que pugui sorgir, serà resolt per la comissió organitzadora.
Els autors són responsables exclusius de tots els drets d'imatge i de propietat que puguin generar les seves obres
No s’admet cap interferència en els transcurs dels actes.
L’organització dels BALL DE SANT MIQUEL i ELS DIABLES D’IGUALADA no es fa responsable de qualsevol accident que
puguin patir els participants al concurs de fotografia.

