BASES DEL CONCURS
1. PARTICIPANTS
Obert a tots els aficionats a la fotografia que ho desitgin, excepte els membres del
jurat.

2. DRETS D'INSCRIPCIÓ
Gratuïts.

3. TEMA
Muntanya i Natura en totes les seves manifestacions.
NOTA: Hi haurà una menció especial per a les fotografies de muntanya i natura preses
en el transcurs de les activitats que organitza el CEP (excursions, cursos, sortides, etc.).

4. OBRES
Un màxim de tres fotografies per autor incloses les que es presentin per a la menció
especial del CEP. Les obres han de ser originals dels participants i no poden haver
estat guardonades anteriorment en cap concurs.

5. FORMAT DE PRESENTACIÓ I IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS
Impressió en paper fotogràfic amb mides mínimes de 20 cm i màximes de 40 cm sobre
cartolina negra de 40x50 cm. Les fotografies es presentaran sense inscripcions ni
senyals al davant. Format vertical o horitzontal indistintament.
Al dors de la cartolina figurarà en format lliure: títol de la fotografia, nom i cognoms de
l'autor, correu electrònic i telèfon de contacte. A més ha de constar la inscripció
“Tema general” o bé “Menció especial CEP”.

6.TRAMESA D'OBRES
Per correu ordinari lliure de despeses al CEP (Secció de Fotografia) Carrer de Sant
Josep, 20, 08922 Santa Coloma de Gramenet o presencialment lliurant-les a la
secretaria del CEP de 19 a 21h de dilluns a dijous, fins al 16 de novembre del 2022 a les
21:00 h.
Addicionalment es lliuraran en format digital al correu electrònic:
secciofotocep@gmail.com indicant el títol de la fotografia en el nom de l’arxiu. Les
imatges han de ser en format JPG amb una mida màxima de 2Mb (en cas de premi
es demanarà una versió de major resolució, si fos necessari).

7. JURAT I VEREDICTE
El jurat estarà conformat per Marta Bretó, fotògrafa professional de natura, Juan
Guerrero fotoperiodista, un dels mestres de la fotografia social, i Ferran Jordan,
fotògraf amateur i membre del CEP. La seva resolució serà inapel·lable.
El veredicte es farà públic el dia 30 de novembre de 2022, coincidint amb l’acte
d’inauguració de l’exposició i tindrà lloc al local social del CEP.

8. LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ DE LES OBRES
El dimecres dia 30 de novembre a les 20:00 h al local social del CEP.
Les obres s’exposaran a la sala del CEP del 30 de novembre de 2022 al 26 de gener
de 2023. En funció del nombre de fotografies rebudes, i degut a la limitació d'espai,
l’organització es reserva el dret de no exposar totes les obres presentades.
L’exposició es podrà visitar de dilluns a dijous de 7 a 9 del vespre.
A partir de la data de finalització de l'exposició de les obres, romandran a la seu
social de l'entitat durant 3 mesos i seran retornades a sol·licitud dels participants i al
seu càrrec.

9. PREMIS
Totes les fotografies presentades optaran als premis de “Categoria general”,
consistents en: 200 € (primer premi), 140 € (segon premi) i 80 € (tercer premi).
A més, hi haurà una “Menció especial CEP” de 80 € a aquelles fotografies
presentades en aquesta categoria. Veure apartat de format i presentació
d'aquestes bases per a més informació.
A més dels 4 premis, es concediran 6 accèssits a fotografies que destaquin per la seva
singularitat i originalitat en l’àmbit dels temes anunciats.
No es concedirà més d'un premi per autor.
Les fotografies premiades restaran en propietat del CEP per al seu ús i difusió en els
butlletins, però els autors conservaran la propietat intel·lectual de les imatges. En
qualsevol ús posterior no relacionat amb el concurs s’indicarà sempre el nom i
cognom de l’autor/a de la fotografia i se li demanarà permís per a utilitzar-la.

10. DISPOSICIONS FINALS
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d'aquestes bases.
Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi drets de tercers en les
obres presentades i que no es puguin fer reclamacions per drets d'imatge. També es
responsabilitzaran de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de
propietat intel·lectual a les quals els participants poden estar adscrits.
Les activitats fotogràfiques en entorns naturals estan subjectes al Decret 148/1992, de
9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que
poden afectar a la fauna salvatge.
Bases revisades per la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura (SCFN)

