European Balloon Festival 2022
Concurs Fotogràfic

2022/58

Hi col·laboren:

ULTRAMÀGIC - EVENTS - CAMINS DE VENT - GLOBUS KON-TIKI - ANOIA BALLOONS

Tema
Que faci referència a les activitats i a l'ambient format a l'entorn de l'EBF2022, que es celebra del
6 al 10 de juliol de 2022 a Igualada. Les activitats es publicaran a la web de l’ EBF2022
www.ebf.cat

Calendari
Termini d'admissió de les obres:

18 de setembre de 2022,a les 24 hores

Veredicte: on-line el 24 de setembre de 2022 a les 16 h. al local de l’A.F.I., a l'Av. Barcelona, 105,
local D8 edifici IG-NOVA, d’Igualada.
Exposició:

del 21 d’octubre al 6 de novembre de 2022 a la Sala d’Exposicions de l’Ateneu
Igualadi, carrer Sant Pau 9, Igualada

Inauguració de l'exposició: 21 d’octubre, a les 19h. A la Sala d’Exposicions de l’Ateneu Igualadi
Lliurament de premis:

21 d’octubre, a les 19h, durant l’acte d’inauguració de l’exposició.

Premis


PREMI ESPECIAL AJUNTAMENT D'IGUALADA: a la millor col·lecció de tres fotografies
presentades al concurs, 500 € i trofeu Ajuntament d'Igualada" .
 1r. PREMI: 500€ i trofeu ''ULTRAMÁGIC".
 2n.PREMl: 250€ i trofeu " EVENTS".
 3r. PREMI: Un vol en globus i trofeu "GLOBUS KON-TIKI".
 3r. PREMI: Un vol en globus i trofeu "CAMINS DE VENT".
 3r. PREMI: Un vol en globus i trofeu " ANOIA BALLOONS".
Cada participant només podrà obtenir un premi.

Participants
Tothom qui ho desitgi. La participació és gratuïta.

Modalitat
Fotografies digitals amb tècnica lliure.

Obres
Cada autor podrà presentar un màxim de 3 fotografies, exclusivament en format digital.
Totes les imatges han de tenir un títol. Frases como “sense títol”, no seran acceptades, ni tampoc
els noms d’arxius fotogràfics.
La imatge no portarà cap simbol que identifiqui l'autor.

Mides i presentació de les obres
Les fotografies hauran d’estar en format JPEG, 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

Inscripció i tramesa
La participació és exclusivament en format digital i la inscripció es realitzarà través de l’adreça

https://afi-igualada.fotogenius.es/
A l’esmentada 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 assignats per la Federació
Catalana de Fotografia
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
Les obres premiades quedaran en propietat de I'Ajuntament d'lgualada, el qual es reserva el dret
de publicar-les, fent-hi constar el nom de l'autor.
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
2022/58 , 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

