


BASES
Amb la col·laboració de Foto-Film Calella i reco-
negut per la Federació Catalana de Fotografia 
pel qual serà puntuable pels seus títols amb el 
núm. 2013/05

Participants: 
Totes les persones que ho desitgin.

Tema:
El món geganter amb tots els aspectes. 

Presentació:
S’admetrà qualsevol tècnica o tractament.
Les imatges han de ser presentades exclusiva-
ment en format digital:
- De manera on-line a:  foto@festimatge.org
-  Amb CD, o DVD a  Foto-Film Calella, Apartat 

de Correus 35,  08370 Calella
-  Nombre d’obres no excedirà de 4.
-  Cada arxiu serà identificat amb el títol.
-  Les imatges han d’estar en format JPEG, i la 

mida de 2000 píxels (horitzontal) i 1300 píxels 
(vertical) a 72 dpi.

Cada autor farà constar amb l’enviament dels 
arxius les següents dades:
-  Nom i cognom.
-  Adreça.
-  Telèfon.
-  E-mail.
-  Núm. carnet de soci Federació Catalana de 

Fotografia (si s’escau)

Data:
Límit de recepció – 28 de gener del 2013
Veredicte del jurat – 17 de febrer del 2013

La notificació dels resultats s’efectuarà per cor-
reu electrònic.

Exposició:
Al local d’exposicions de L’Ajuntament Vell de 
Calella durant el mes de Maig del 2013.

Lliurament de premis: 
El dissabte dia 12 de maig de 2013 a les 17h al 
local de l’exposició 

Jurat:
Format per persones de reconegut prestigi en el 
món de la fotografia, de la Federació Catalana 
de Fotografia i del món geganter.

Premis:
1r premi – 120 €  i Medalla d’or FCF 
2n premi –  90 €  i Medalla de plata FCF 
3r premi –   60 €  i  Medalla de bronze FCF 
4t 5è i 6è premi – Figura Gegantera.

Notes d’interès:
Els autors es responsabilitzaran que no exis-
teixin drets de tercers i de tota reclamació per 
drets d’imatge.
Els participants autoritzen a l’entitat organitza-
dora la reproducció de les seves obres, per ser 
exposades, fent constar el nom de l’autor.
Cada concursant només podrà aspirar a un sol 
premi.
La decisió del jurat serà inapel·lable.
Els arxius CD, o DVD, no seran retornats i se-
ran destruïts.
La simple participació en el certamen implica la 
total acceptació d’aquestes bases.


