IX CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL “FESTES DEL CARME”
Porto Cristo - juliol 2017
Tema: “Els meus padrins”
Normes del concurs:
- L'única norma molt important és que a la foto surtin padrins i nets. Pot ser un padrí o padrina i el
seu net o neta, o els dos padrins i tots els nets que tenguin. La idea és donar protagonisme en
aquestes festes als nostres estimats padrins, i no hi manera millor que sortir fotografiats amb els
nets i que després es puguin endur aquesta foto de regal per penjar-la a ca seva. Volem fotos
divertides, tendres, espontànies, qualsevol cosa que se us ocorri: cuinant amb la padrina, pescant
amb el padrí, jugant, passejant, fent-vos abraçades, besades, etc.
- Si voleu concursar i no teniu aquí la família, o en la vostra família no hi ha nets o padrins, no
dubteu a demanar permís per fer les fotos a coneguts o veïnats; en acabar el concurs els podreu
regalar l'ampliació, el regal els encantarà, i podreu optar als premis i al sorteig dels diferents tallers
de fotografia impartits per Foto Ruano.
- Només es permeten fotografies realitzades durant els dos mesos previs a la data del concurs, i
una única fotografia per concursant.
- Les fotos s’han d’enviar per correu electrònic a fotosgduran@gmail.com indicant en l’assumpte:
«Concurs de fotografia». En el missatge heu d’indicar el nom i llinatges del concursant, el número
de telèfon i el títol de la fotografia. (La fotografía ha de tenir un títol, per donar-li una identitat i més
personalitat.) Respondrem el vostre missatge electrònic perquè sapigueu que hem rebut
correctament l’arxiu amb la imatge; per tant, si no rebeu cap resposta pot ser que hagi sorgit un
problema durant la tramesa, que no hagueu escrit bé l’adreça, etc. Per això és molt important que
reviseu bé tots els passos a l’hora d’enviar el correu.
- El termini per enviar la fotografia acaba el dia 11 de juliol.
- L’organització revelarà les fotografies en cartó ploma i les exposarà al passeig de la Sirena el 16
de juliol, de les 17.00 h a les 21.00 h.
El lliurament dels premis serà dia 21 de juliol a les 19.00 h al passeig de la Sirena.
Els premis són els següents:

- Primer premi: càmera Swiss+Go (tipo GoPro) + taller d’iniciació a la fotografia (Foto Ruano).
- Segon premi: un trípode + taller d’iniciació a la fotografia (Foto Ruano).
- Tercer premi: ampliació 30 x 45 cm, brillantor alta + taller d’iniciació a la fotografia (Foto Ruano).
- El dia del lliurament dels premis també es rifaran 5 tallers d’iniciació a la fotografia, de part dels
serveis fotogràfics professionals de Foto Ruano, una ocasió per anar a aprendre les tècniques
bàsiques i funcionament de les càmeres.
- Els autors de les fotografies en cedeixen en exclusiva a la Junta de Districte de Porto Cristo els
drets d'ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció pública que
correspongui a fins promocionals i/o culturals.
- Com a agraïment a la seva participació, cada participant recollirà la fotografia impresa en cartó
ploma durant l’entrega de trofeus del 21 de juliol.
- Hi ha un límit de 100 participants.

