22è. Ral·li
Fotogràfic
Concurs de
Fotografia
Digital

CALDES DE
MALAVELLA
2021

INSCRIPCIÓ

PREMIS

Diumenge, dia 3 d’octubre, de 9 a 11 h. del matí, a la plaça U
d’Octubre de 2017 (davant de la Oficina de Turisme). La inscripció
és gratuïta.

Hi haurà tres premis que es donaran a la millor fotografia digital
de cadascun dels tres temes per a adults. Hi haurà d’altra banda
sis premis juvenils (menors de 18 anys), a les sis millors fotografies
sobre els temes per a joves. Hi haurà, doncs, un primer premi i
un segon premi per cada tema.

TEMES
Tres temes obligatoris per a adults i tres temes obligatoris per
a joves (< 18 a.). Es donaran a conèixer el 3 d’octubre, de 9 a 11
del matí. Els temes, sempre vinculats amb Caldes de Malavella,
podran considerar-se en el seu sentit més ample.

Categoria

Premi

Patrocinador

Tema 1:

100 €

Ajuntament de Caldes

Tema 2:

100 €

Ajuntament de Caldes

FOTOGRAFIES

Tema 3:

100 €

Ajuntament de Caldes

El nombre de fotografies a lliurar serà de tres fotografies per a l’apartat
d’adults i de tres fotografies per a l’apartat de joves. En els dos apartats
hi ha d’haver una sola fotografia per a cada tema.

Juvenil
tema A 1r:

Lot material papereria i Copycolor - Copisteria
fotogràfic (50 €)
Cassà

Juvenil
tema B 1r:

Lot material papereria i Copycolor - Copisteria
fotogràfic (50 €)
Cassà

Juvenil
tema C 1r:

Lot material papereria i Ajuntament de Caldes
fotogràfic (50 €)

Juvenil
tema A 2n:

Targeta regal a la botiga Ajuntament de Caldes
FNAC (30€)

Juvenil
tema B 2n:

Targeta regal a la botiga Ajuntament de Caldes
FNAC (30€)

Juvenil
tema C 2n:

Targeta regal a la botiga Ajuntament de Caldes
FNAC (30€)

TERMINI DE LLIURAMENT DE LES
FOTOGRAFIES
Fins a les 24:00 h. del mateix diumenge, 3 d’octubre, es podrà
enviar per correu electrònic les fotografies triades, una per a
cada tema. S’hauran d’enviar a l’adreça de correu electrònic:
ralli@caldesdemalavella.cat (ralli escrit amb ella) o cultura@
caldesdemalavella.cat
A partir de les 24:00 h. (diumenge, 3 d’octubre) es tanca el
període d’admissió de fotografies, els participants que no les
hagin enviat quedaran fora de concurs.
Les fotografies s’hauran d’enviar en format JPG i hauran de tenir
un pes d’ 1 Mb aproximadament. No es podrà afegir o treure
res a la foto que modifiqui la realitat captada. En cas de dubte
es podrà demanar l’arxiu original. Si hi hagués alguna dificultat
tècnica a l’enviar-les, serà el participant qui s’haurà de preocupar
de solucionar-ho i, en darrer terme, l’organització decidirà
sobre la seva admissió al concurs. De tota manera podeu trucar
al mòbil núm. 620 078 222 de l’organització.

ORGANITZEN

Cada participant només podrà optar a un dels premis.

LLIURAMENT DELS PREMIS
Divendres, 8 d’octubre de 2020, a partir de les 7 del vespre, al
Casino municipal.

EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRAFIES
Igual que als darrers anys, es penjaran a Internet a la web:
www.caldesdemalavella.cat/ralli (ralli amb ella)
També s’exposaran en pantalla digital les fotografies al Casino
durant l’entrega de premis.

C O L· L A B O R E N

