Concurs fotogràfic - Premi Societat Recreativa El Retiro
Tema:
Fotografia de viatges
Participants:
Tothom que ho desitgi
Trameses:
Les fotografies es portaran a Secretaria de la Societat recreativa El Retiro,
de l´1 al 20 d´abril de 10 a13 i de 16 a 19 h de dilluns a divendres
Premis:

Concurs fotogràfic Infantil - Premi Casino Prado
Tema:
Lliure
Participants:
Nois i noies fins 15 anys d'edat
Trameses:
Les fotografies es portaran a Secretaria del Casino Prado, de l´1 al 20 d´abril
de 10 a13 i de 16 a 19 h de dilluns a divendres
Premis:

• 1er. premi: trofeu i obsequi

• 1er. premi: trofeu i càmera digital

• 2n. premi: trofeu i obsequi

• 2n. premi: trofeu i material fotogràfic

• 3er. premi: trofeu i obsequi
Identificació :

• 3er. premi: trofeu i material fotogràfic
Identificació :

Al dors de cada fotografia figurarà el títol i les dades personals: Nom, telèfon ,
adreça i e-mail .
Modalitat:
Blanc i negre o color fetes amb qualsevol tècnica.
Mides:
Imatge fotogràfica mínim 18 x 24 cms. muntada sobre suport rìgid de 30 x 40 cms.
Nombre de fotografies:
Màxim 3 per cada autor.
Inaguració i repartiment de premis
Diumenge 3 de maig del 2015, a les 13 hores a la Societat Recreativa El Retiro.
Devolució d'obres no premiades
Secretaria de la Societat recreativa El Retiro, del 1 al 30 de juny 2015

Al dors de cada fotografia figurarà el títol i les dades personals: Nom, telèfon ,
adreça i e-mail .
Modalitat:
Blanc i negre o color fetes amb qualsevol tècnica.
Mides:
Imatge fotogràfica mínim 18 x 24 cms. muntada sobre suport rìgid de 30 x 40 cms.
Nombre de fotografies:
Màxim 3 per cada autor.
Inaguració i repartiments de premis
Diumenge 3 de maig del 2015, a les 12 hores a Casino Prado.
Devolució d'obres no premiades
Secretaria del Casino Prado del 1 al 30 de juny 2015

Bases Concursos Fotogràfics Fotomaig 2015
Organitzat per :

Casino Prado Suburense : Concurs infantil - Tema : Lliure
Societat Recreativa El Retiro : Obert a tots - Tema : Viatges

Amb el suport de :

Patrocinat per:
Societat Recreativa El Retiro

Casino Prado Suburense

Hi col·labora:

Data d´entrega – del 1 al 20 d´abril 2015

