
COL·LABORA: 

AFIC Blanes 

Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica  

www.aficblanes.com 

aficblanes@gmail.com 

 

ORGANITZA 
AJUNTAMENT DE BLANES 

Àrea de Cultura i Festes 

Casa Saladrigas, C/Roig i Raventós, 2 

PARTICIPANTS: 

Tothom que ho desitgi, prèvia acceptació de les 

bases del concurs. 

 
SECCIONS:  

- Focs d’artifici de Blanes 2019 

- Festa Major de Blanes 2019  

- Correfoc Blanes 2019 

 
PREMIS: (1) 

Un primer premi de 150€ a cada secció. 

Dos finalistes de 75€ a cada secció. 
 

(1)Els premis estan subjectes a la retenció fiscal establerta. Les gratificacions les 

pagarà la Tresoreria municipal, amb acord previ de la Junta de Govern local, 

atenent als informes tècnics que acreditin que els participants tenen dret a les 

gratificacions per haver concorregut al concurs en els termes establerts en 

aquestes bases. 

Un mateix autor no podrà tenir més d’un premi a la mateixa secció. 

 
CALENDARI: 

 

Admissió d’obres:  

del 29 de juliol fins al 3 d’agost de 2019 a l’Àrea de 

Cultura de l’Ajuntament de Blanes (c. Roig i 

Raventós, 2) i el diumenge 4 d’agost de 9 a 10 h al 

teatre dels Pins (c. Francesc Macià, 26). 

Veredicte públic: 

4 d’agost de 2019 al teatre dels Pins a les 10 h (c. 

Francesc Macià, 26 - Blanes). 

Notificacions de resultats: 

a partir del 6 d’agost de 2019 a la web d’AFIC 

Blanes. 

Inauguració i lliurament de premis: 

10 d’agost de 2019 a les 19 h a la Casa Saladrigas 

(c. Roig i Raventós, 2  - Blanes). 

Exposició:  

del 10 d’agost al 7 de setembre de 2019 a la Casa 

Saladrigas. 



JURAT: 
Hi haurà un jurat d’admissió i un jurat de qualificació. Les decisions d’ambdós seran inapel·lables. 

PRESENTACIÓ i TRAMESA: Les fotografies es poden presentar : 

-del 29 de juliol fins al 3 d’agost a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Blanes (c. Roig i Raventós, 2). Horari: de dilluns a dimecres 

de 9 a 15 h,  dijous i divendres de 9 a 15  i de 17 a 20 h 

-diumenge 4 d’agost al teatre dels Pins (c. Francesc Macià, 26 - Blanes) de 9 a 10 h. 

El tamany de les fotografies és totalment lliure, però es presentaran obligatòriament muntades sobre un suport rígid (cartolina o 

paspartú) de 30x40cm, i d’1,5 a 3 mm de gruix. S’entregaran dins d’un sobre o convenientment embalades.  

Darrere de cada obra cal posar categoria (focs, festes, correfoc), títol de l’obra, nom, mail i telèfon de l’autor. 

A la part de fora del sobre o l’embolcall, s’ha d’adjuntar el full d’inscripció convenientment formalitzat amb totes les dades que es 

demanen. Aquest full d’inscripció es pot trobar al programa de Festa Major. 

Només es permet presentar un màxim de 3 fotografies a cada tema. 

EXPOSICIÓ i LLIURAMENT DE PREMIS: 

Les fotografies seleccionades seran exposades del 10 

d’agost al 7 de setembre a la  Casa Saladrigas , carrer Roig 

i Raventós, 2. 

El lliurament de premis serà el dia  10 d’agost a les 19 h a la 

mateixa sala d’exposicions. 

RECOLLIDA DE FOTOS: 

Al formulari, marqueu la casella corresponent. 

-Àrea de Cultura de Blanes (c.Roig i Raventós, 2), del 12 fins 

al 28 de setembre. 

-Local AFIC (plaça Argentina, 2), concertar hora a 

aficblanes@gmail.com 

-Rebre per correu ordinari. 

NOTES: 

-No s’acceptaran obres que portin impresos noms o 

marques identificables de l’autor. 

-Els autors es responsabilitzaran que no existeixin drets de 

tercers, ni drets d’imatge. 

-Les fotografies rebudes sense el formulari d’inscripció 

adjunt a les fotos no seran admeses. 

-L'organització no es fa responsable dels deterioraments o 

pèrdues que puguin succeir en els enviaments de retorn. 

-Les fotografies premiades quedaran en propietat de 

l’organització,  que podrà exhibir-les i reproduir-les amb fins 

de promoció i difusió, sempre fent constar en tot moment 

el nom de l’autor. 

-Les fotografies han de ser realitzades en el marc de la 

Festa Major de Blanes d’aquest any, 2019. 

mailto:aficblanes@gmail.com

