BASES 6è RAL·LI FOTOGRÀFIC
«GELIDA EN FOTOS»
Gelida, 17 de maig de 2020

Participants:
Totes aquelles persones que ho desitgin
Modalitat:
digital, únicament en JPG. Formats de càmera i Instagram
Inscripcions:
el mateix dia, de 9 a 10h. al Centre d’Interpretació del Funicular. C/Mossèn Martí Mariné, 9. Lliurament de
credencials i instruccions. En finalitzar les inscripcions, foto de grup
PREU DE LA INSCRIPCIÓ: 5€
Temes:
Tres, que es donaran a conèixer en el moment de la inscripció (Instagram, un sol tema)
Lliurament de fotografies:
Exclusivament per WeTransfer, fins les 12 h del dimarts dia 19. Una sola fotografia per tema, 1980 x
1080px, a 300 ppp de resolució. Es permet el retoc bàsic, però en cap cas s'acceptarà la manipulació i
l'alteració de la realitat ni muntatges.Els arxius seran enviats amb el següent format: LLETRA DEL TEMA (A,
B o C)-número de participant-títol de la foto.jpg). A l’adreça de correu: concursosflashgelida@gmail.com
Veredicte:
Públic, el dissabte 23 de maig, a les 11,00 h, al Centre d’Interpretació del Funicular. El Jurat estarà format
per tres persones reconegudes per la FCF
Premis:
Adults: 100€ per a cadascun dels temes proposats i premi per a un autor local (gentilesa de Fotografia
Adolfo)
Lliurament de premis:
dia 30 de maig, a les 12h, a la Biblioteca de Gelida, on s’exposaran les fotografies guanyadores
Notes.les fotografies presentades per Instagram han de dur els hashtags “ralligelida2020” i “gelidahasdepujarhi”
Ral·li reconegut per la FCF amb el número 2020/37. Puntua per als títols d’AFCF, EFCF i MFCF. Finalistes 15%
En cas de pluja, no s’anul·la
Els concursants només poden optar a un premi, i cap premi no serà declarat desert
Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització
La participació en el Ral·li implica l’acceptació d’aquestes bases
Observacions:- Els autors de les fotografies premiades i finalistes cedeixen els drets de reproducció i
publicació, sempre fent-ne constar el nom de l'autor, al fons fotogràfic de l'Ajuntament de Gelida

