SEAS

CONCURS FOTOGRÀFIC
2022
BASES

El concurs fotogràfic que organitza la Secció Excursionista de l’Ateneu de Sant Just
Desvern (SEAS) per a l’any 2022 es regeix per les bases següents:
TEMA:
L’excursionisme, la muntanya i la natura.
OBRES:
Les fotografies han de ser inèdites i no poden haver estat guardonades en cap altre
concurs, ni presentades en anteriors edicions d’aquest mateix certamen. S’han de
presentar en color o blanc i negre, i cada concursant en pot presentar un màxim de
quatre(*). En cas que el concursant opti al premi d’excursions organitzades per la
SEAS en podrà presentar cinc(*).
FORMAT:
L’amplada màxima de les fotografies ha de ser de 36 cm i l’alçada màxima de 26 cm,
amb un suport de cartolina blanca de 30 x 40 cm.
TRAMESA I TERMINI DE PRESENTACIÓ:
Els originals s’han de presentar dins d’un sobre tancat on consti el nom «CONCURS
FOTOGRÀFIC SEAS 2022», que cal lliurar a la secretaria de la SEAS o de l’Ateneu
fins a les 20 h del 12 de setembre del 2022 inclòs.
IDENTIFICACIÓ:
Cada fotografia ha de portar un títol individual i el conjunt de totes les presentades ha
de dur un mateix pseudònim. El títol i el pseudònim han de figurar en el dors de cada
fotografia.
Les fotografies que optin al premi d’excursions organitzades per la SEAS han d’indicar
en el dors de quina excursió es tracta. En el cas de les que optin al premi de millor
Col·lecció Temàtica cal anotar aquest concepte en el dors de les fotografies.
En cas que l’autor desitgi una orientació determinada per a alguna de les seves
fotografies o un ordre de col·locació determinat del conjunt, cal que ho especifiqui en el
dors.
El sobre de les fotografies n’ha de contenir un altre de més petit, també tancat, a
l’exterior del qual cal inscriure-hi el pseudònim del conjunt. A l’interior d’aquest sobre
més petit, hi ha d’haver una targeta d’identificació de l’autor on es faci constar el nom,
el telèfon de contacte i el pseudònim corresponent.
JURAT:
El jurat està format per representants qualificats del món de la cultura excursionista i
de la tècnica fotogràfica.
(*) Canvi efectuat en relació a les darreres bases del concurs
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VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS:
El veredicte del jurat tindrà lloc el 15 de setembre del 2022, serà inapel·lable i es farà
públic en el marc del tradicional Sopar de Motxilla del 17 de setembre del 2022.
EXPOSICIÓ:
Totes les obres presentades a concurs s’exposaran al públic en una sala de l’Ateneu
que es comunicarà oportunament. L’organització es reserva el dret d’exposar les
fotografies presentades a concurs en qualsevol sala pública de la població si ho creu
adient.
PREMIS:
S’estableixen les següents modalitats de premis amb les dotacions indicades:





A la millor fotografia. Primer (200 euros) i Segon Premi (150 euros).
A la millor Col·lecció Temàtica. Només hi poden optar les col·leccions de tres
fotografies (150 euros). Cal que aquest concepte quedi especificat en el dors de
les fotografies.
A la millor fotografia d’excursions organitzades per la SEAS. Per a optar-hi cal
indicar en el dors de la fotografia de quina sortida es tracta (150 euros).
A la millor fotografia segons votació popular entre els assistents al Sopar de
Motxilla (150 euros). La votació es fa mitjançant una primera votació després de la
qual se’n fa una segona a partir de les tres fotos més votades.

Només es concedeix un premi per autor en el conjunt de les anteriors modalitats, llevat
que es tracti del premi a la millor fotografia per votació popular.
NOTES:
Els originals premiats no es retornen i passen a enriquir l’arxiu fotogràfic de la SEAS.
La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de modificar i resoldre els casos no previstos.
Les fotografies no premiades cal recollir-les al local de la SEAS abans que s’acabi
l’any en curs; en cas contrari, l’organització no es compromet a conservar-les.

PATROCINADORS DEL CONCURS
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