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BASES I INSCRIPCIONS:

- Inscripcions de 9 a 10 hores a la Glorieta de l’avinguda de la 

Mare de Déu de Montserrat, amb l’entrega de les temàtiques 

del Ral·li.

- Preu per inscripció 3 euros.

- Obert a tot el públic.

- És necessari portar una càmera digital o telèfon mòbil i una 

targeta buida d’imatges, ja que la recollida de fotografies es 

farà directament de la targeta de la càmera, en el cas del 

telèfon mòbil s’hauran de passar les imatges a un pendrive.

- Es poden presentar les fotografies tant en format vertical 

com horitzontal.

- El format en què s’han de presentar les fotografies és en 

JPEG.

- No es poden retocar les fotografies amb Photoshop o 

similars.

- Entrega de fotos en el mateix lloc d’inscripció entre les 13 i 

les 14 hores.

- Les obres estaran exposades a la Sala Cava d'El Casal de 

Llavaneres de les 18 hores i fins les 20:30 els dies 1 i 2 de 
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maig i el diumenge 3 de maig de 11 a 14 hores.

- L’entrega de premis es realitzarà el diumenge dia 3 a les 13 

hores.

- El jurat estarà format per tres persones de reconegut criteri 

fotogràfic.

 Hi haurà un primer, segon i tercer premi per cada tema:

* Primer premi: 100 euros i diploma.

* Segon premi: 50 euros i diploma.

*  Tercer premi: val per material fotogràfic i diploma.

* A tots els participants se’ls donarà la fotografia 

presentada impresa.

-  Les fotografies premiades quedaran en poder de la secció 

organitzadora i podran ser publicades a la web d'El Casal de 

Llavaneres i al web de l’Ajuntament de Llavaneres, així com 

també a la revista municipal.

IMPORTANT:

Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi 
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hagi drets de tercers en les obres presentades, i que no es 

puguin fer reclamacions per drets d’imatge.

• Qualsevol cas no previst en aquestes bases, de la mena 

que sigui, serà resolt pels organitzadors.

Organitzat per: El Casal de Llavaneres, Secció Fotogràfica.

Anna.foto
Passeig Jaume Brutau, 34 local 93.105.83.01 anna.foto@outlook.com

Col·labora: Secció esportiva d'El Casal de Llavaneres, Secció 

Sènior, Secció de Tradicions, Buch fotografia i Anna.foto.
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