Convocatòria
De el 17 al 31 de desembre 2018

Participants
Socis i sòcies d’AFOBOI.

Autoria i drets
Les fotografies presentades han de ser inèdites i no poden haver estat premiades en cap altre
concurs. L’autor serà el legítim propietari dels drets d’imatge i per tant serà l’únic responsable davant
qualsevol reclamació sobre l’autoria.

Temàtica
Cartel Concurs Fotogràfic Vila de Sant Boi .
Amb la imatge guanyadora es realitzarà la campanya de comunicació i difusió del Concurs Fotogràfic Vila
de Sant Boi.

Obres i lliurament
El termini de presentació de propostes s'iniciarà el 17 de desembre i finalitzarà el 31 de desembre de
2018.
Cada soci podrà presentar dos fotografies.
Lliurament on-line : concursos@afoboi.com

Tècnica
Les fotografies poden ser realitzades en qualsevol tècnica.

Mides
Les fotografies s’hauran d’enviar en la data indicada, al correu: concursos@afoboi.com
indicant el nom i/o número de soci, en 1200 ppp en vertical amb una resolució de 72 dpi.
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Jurat
Les imatges rebudes seran exposades públicament al facebook de Afoboi, perquè tot el que vulgui pugui
votar la fotografia que més li agradi. De les tres imatges que tinguin més vots la junta seleccionarà la
imatge guanyadora.
El termini de votació s'iniciarà el 1 de gener i finalitzarà el 8 de gener de 2019.

Premi
El lliurament dels premis es fará el dimarts 15 de gener a les 19h. al Centre d'Art Can Castells, carrer Lluís
Castells, 16. Sant Boi
Premis:
1r Premi Trofeu + 30 € Val fotogràfic

Exposició
Exposició virtual
Espai Flick d'AFOBOI : flickr.com/photos/afoboi

Observacions
Qualsevol imprevist que pugui sorgi serà resolt per l'organització.
La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquest bases
Les obres premiades passaran a formar part del fons fotogràfic d'Afoboi, que es reserva el dret de
publicarles, difondre-les i reprodruir-les sense ànim de lucre i nomenant sempre l'autoria de la mateixa.
Més informació: afoboi.com
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