BASES
1. Concursants
El concurs és obert a tothom.

2. Tema

Persones, carrers, fonts, masies, barraques de
vinya, de l’horta, rius, ponts… de Navarcles i
voltants.

3. Tècniques i procediments

Es podran presentar fotografies originals i
inèdites, realitzades amb qualsevol procediment
(càmara analògica o digital) i amb blanc i negre,
color, virades, colorejades, etc.

4. Format i presentació

La imatge fotogràfica podrà ser de tamany
lliure, però sempre muntada en un suport
rígid de 30x40 cm. sense marc ni vidre.

5. Nombre d’obres

Cada concursant podrà presentar un màxim
de 3 obres.

6. Identificació

Totes les obres presentades portaran al
darrera: nom i cognoms de l’autor, adreça,
telèfon, email, títol i identificació del lloc.

7. Entrega

Les obres es podran trametre o presentar a
l’AJUNTAMENT DE NAVARCLES, fins el dia 28
de setembre de 2018, a l’entregar les obres
es lliurarà el corresponent resguard.

8. Jurat

Estarà format per membres de:
l’AJUNTAMENT DE NAVARCLES,
GRUPART-EL CORO i PATROCINADORS.

9. Premis

1r premi:
150€ AJUNTAMENT DE NAVARCLES
2n premi:
125€ IBADA FESMANA
3r premi:
UNA PINTURA DE QUERALT VALLS, ESPAI
CREATIU

4rt, 5è i 6è premi: un val per un dinar per
a dues persones, gentilesa dels Restaurants
AGUSTÍ, MUNTANÉ i PATOI (aleatòriament).
10. Veredicte públic i lliurament de
premis

Dissabte dia 13 d’octubre de 2018 a les 6
de la tarda, a la CAPELLA ROMÀNICA DE
SANT BARTOMEU.

11. Exposició

Totes les obres presentades seran exposades
a la CAPELLA ROMÀNICA DE SANT
BARTOMEU, els dies 13, 14, 20, 21, 27 i 28
d’octubre de 2018. Matins: de 12 a 2 hores.
Tardes: de 6 a 8 hores.

12. Recollides d’obres

Les obres no premiades podran recollir-se a
partir del dia 5 de novembre a l’Ajuntament
de Navarcles, presentant el corresponent

document d’identificació o resguard, el
termini de recollida serà fins el dia 23 de
novembre a les oficines de l’Ajuntament,
passada aquesta data, les obres quedaran a
lliure disposició dels organitzadors.

13. L’organització es reserva el dret de decidir

sobre qualsevol dubte o cas no previst en
aquestes bases.
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