Bases:

Bases:

Calendari:

PARTICIPANTS

PARTICIPANTES.

TERMINI D’ADMISSIÓ

Tothom que ho desitgi.
TEMES

Todo el que quiera
TEMAS.

LLIURE: Màxim 3 obres per concursant en blanc i negre o
color. Inèdites en aquest concurs i no premiades a cap altre
concurs.

LIBRE: Máximo 3 obras por concursante en Blanco y negro o
color. Inéditas en este concurso y no premiadas en otros concursos.

CALONGE: Màxim 3 obres per concursant en blanc i negre o
color Inèdites en aquest concurs i no premiades a cap altre
concurs. El retoc digital està permès però no els fotomuntatges ni falsejar la realitat.

CALONGE: Máximo 3 obras por concursante en blanco y negro
o color. Inéditas en este concurso y no premiadas en otros
concursos. El retoque digital esta permitido pero no los fotomontajes ni falsear la realidad.

CALONGE CREATIU: màxim 2 obres per concursant, inèdites
en aquest concurs i no premiades, s'acceptaran retoc digital i
fotomuntatges relacionats amb Calonge o Sant Antoni.

CALONGE CREATIVO: máximo 2 obras por concursante, inéditas en este concurso i no premiadas, se aceptaran retoc digital
i fotomontajes relacionados con Calonge o Sant Antonio.

FORMAT
La mida de la imatge serà lliure.
PRESENTACIÓ
Les obres aniran muntades sobre suport rígid de 30x40 cm,
mínim 2 mil·límetres (paspartús) (evitar suports de fusta).
IDENTIFICACIÓ.
Al dors de cada obra es farà constar el nom, l’adreça, el número de telèfon c/e i el tema en que participa.
TRAMESA.
Lliures de despeses a l´Ateneu Popular de Calonge, apartat de
correus núm 221 17251 Calonge (Girona) o en mà a la botiga
roba VICTORIA c/ Major,17, de Calonge (Girona).
JURAT.
Hi haurà un jurat d’admissió i un altre qualificador format per
tres persones vinculades al món de la fotografia i reconegut
per la FCF. Les decisions d’ambdós jurats seran inapel·lables
NOTES D’INTERÈS
Els autors locals hauran de fer constar al darrera de cada fotografia aquesta condició així com si són menors de 16 anys. Els
casos imprevistos seran resolts pels organitzadors. Es procurarà la bona conservació de les fotografies refusant però tota
responsabilitat en cas de qualsevol desperfecte.
Cada concursant només podrà obtenir un premi per Tema. Les
obres premiades quedaran en propietat de l'entitat organitzadora i podran ser reproduïdes.
Les fotografies no premiades es retornaran durant el mes Gener del 2013, juntament amb el catàleg del concurs.
Pel sol fet de participar, els autors reconeixen tenir els drets
d’imatge i d’autor de les fotografies presentades al concurs.

FORMATO.
La medida de la imagen será libre.
PRESENTACION.
Las obras irán montadas sobre soporte rígido de 30x40 cm.
mínimo 2 milímetros (evitar soportes de madera).
IDENTIFICACION.
En el dorso de cada obra se hará constar el nombre, la dirección, el nº de teléfono e-mail y el tema en que participa.
ENVIOS.
Libres de gastos a Ateneo Popular de Calonge, apartado de
correos 221 17251 Calonge (Girona) o en mano en la tienda de
ropa VICTORIA c/ Major, 17 de Calonge (Girona)
JURADO.
Habrá un jurado de admisión y un jurado de calificación, formado por tres personas del mundo de la fotografía y reconocido por la FCF. Las decisiones de los jurados serán inapelables
NOTAS DE INTERÉS
Los autores locales deberán hacer constar detrás de cada fotografía esta condición así como si son menores de 16 años. Los
casos imprevistos serán resueltos por los organizadores. Se
procurará la buena conservación de las fotografías no haciéndose responsables de cualquier desperfecto.
Cada concursante optará solo a un premio por tema. Las
obras premiadas quedarán en propiedad de la Entidad organizadora y podrán ser reproducidas.
Las obras no premiadas serán devueltas durante el mes de
Enero 2013 junto con el catalogo del concurso.
Solo por el hecho de participar, los autores reconocen tener
los derechos de imagen y de autor de las fotografías presentadas en el concurso.

El 17 de Novembre del 2014
VEREDICTE.
El 23 de Novembre i serà públic al local de l´Ateneu Popular de Calonge, Passeig d’hivern sn. a les 11 del matí. (HOTEL D’ENTITATS)
EXPOSICIÓ
Del 29 de novembre al 9 de desembre a la Sala del Castell de Calonge.
Horari: Matí d´11,30 a 14,00
LLIURAMENT DE PREMIS.
El dia 7 de desembre, a les 13 h, al castell medieval de Calonge

Premis:
TEMA LLIURE :
1er Premi: 150 € i Trofeu “Pere Caner”
2on Premi: 50 € i Trofeu “Pere Caner”
3er Premi : Trofeu
TEMA CALONGE :
1er Premi: 150 € i Trofeu “Pere Caner”
2on Premi: 50 € i Trofeu “Pere Caner”
TEMA CALONGE CREATIU
Premi : Trofeu “Pere Caner”
AUTOR LOCAL :
1er Premi: 50 € i Trofeu “Pere Caner”
2on Premi: 30 € i Trofeu “Pere Caner”
3er Premi : Trofeu “Pere Caner”

Es pot demanar informació suplementària sobre
qualsevol dubte al correu electrònic
ateneucalonge@gmail.com
fotografia@ateneucalonge.cat

www.ateneucalonge.cat
ateneucalonge.blogspot.com

Ho patrocina:

DE CALONGE

Hi col·laboren:
Associació Gironina d’Entitats fotogràfiques

Federació Catalana de
Fotografia
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Ho organitza:

Calonge 2014

Autor: Albert Collado
Primer premi Tema Calonge 2013

Ho organitza:
SECCIÓ DE FOTOGRAFIA
DE
L’ATENEU POPULAR DE CALONGE

Aquest concurs és puntuable per a
l’obtenció de les distincions de
AFCM - MFCF - EFCF
Amb el num
2014-55

