
 
                                      Bases  
 

    Participants  : Totes aquelles persones que ho desitgin 
 
 
Modalitat  :     Únicament digital en format JPG 
 
 
Data       :       6 de març del 2016 
 
 
Temes      :       Tres que es donaran a conèixer el mateix dia 
 
 
Inscripcions  : El mateix dia (06 /03/2016)   de 9,30 a 10,00h 
                                   C/ d´en Bosc núm. 9  Sitges 
                          
                       Preu de la inscripció  5 € 
 
 
 Horaris  : 9,30  a  10,00h --- inscripcions i instruccions 
              10,15h -------------Foto de grup 
               13,00h   a  13,30 h - descàrrega de targetes ( el mateix lloc ) 
              les 3 fotos que indiqui el concursant. 
 
Jurat  :          Format per tres membres i reconeguts per la FCF 
 
 
Veredicte  : Públic  12/03/2016 a les 11,00 h  a C/d´en Bosc 9  Sitges 
 
 
Premis  :     A la col·lecció ---- premi Honor --- 120€ i Diploma 
                  A obres soltes -   1r ---------------------90 € i Diploma 
                                             2n ------------------ -60 € i Diploma 
                                             3r ---------------------30 € i Diploma 
                                             4t ----------------------------  Diploma 
                                             5è ---------------------------  Diploma 
                     per optar a la col·lecció ha d´estar formada per una  
                     foto de cada tema. 
 
 
Repartiment  Premis  :30/04/2016 a l'inauguració de Fotomaig 2016 
                                                   a les 19.00h 

                                                  

Notes d'interès :  
 
    Ral.li fotogràfic reconegut amb el núm. 2016 /11 per FCF 
    puntua per als títols d'AFCF , EFCF i MFCF. 
  
    En cas de pluja no s'anul·la  
 
    L'organització es reserva el dret de modificar el programa 
    previst si per circumstàncies fos necessari 
 
    Cada concursant només podrà aspirar a un sol premi  i no  
    Podrá quedar cap  premi desert. 
 
    La resolució del jurat serà inapel·lable. 
 
    Es realitzarà una exposició , dins Fotomaig 2016 , amb  
    les fotos guanyadores i les finalistes. 
 
    L'organització no es fa responsable si en el transcurs 
    del ral.li algun participant pateix qualsevol accident . 
 
    El fet de participar obliga al compliment d'aquestes bases. 
 
    Les fotos guanyadores passaran a l´arxiu de l´entitat 
    organitzadora. En cas de publicació es fará constar el nom. 
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                                                  V 
 
 

                              Inscripció 

Nom  : 

Adreça: 

e-mail                                                     telf.   

Agrupació : 

Nº de FCF  :                    

         Nº Paticipant:     

 

 

 

 

 
 
    Omple l'organització 
 



          

         Organitzat per :  

 

 

 

 

 

 

       

        Amb el suport de : 

 

                                                                                                                  

        

                                   

                                                                                                                                                                                                          

 

 

Patrocini nº 2016 /11 


