
 
BASES - GIMCANA FOTOGRÀFICA INFANTIL - 6 de MAIG 2018 

 
L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica AFIC hem organitzat una gimcana fotogràfica infantil pel diumenge 6 

de maig. La gimcana s’emmarca en el conjunt d’activitats organitzades per l’Associació de Comerciants i 

Empresaris de Palafolls, l’ACEP, amb motiu de la IV Festa del Comerç. 

 

PARTICIPANTS 

Nenes i nens de 3r a 6è de primària. En equips de 3, 4 o 5 nens i nenes, més un adult (mínim) que els 

acompanyarà en la realització de les fotografies. 

 

PREMIS 

AFIC organitzarà un veredicte en el que 3 persones puntuaran les fotografies presentades, els dos equips que 

sumin més punts seran els guanyadors. 

– 1r. Millor equip gimcana fotogràfica 

Diploma, medalla i sopar al Cafè de Palafolls per a tots el components de l’equip 

– 2n Millor equip gimcana fotogràfica 

Diploma, medalla i sopar al Cafè de Palafolls per a tots el components de l’equip 

 

LLIURAMENT DE PREMIS 

El lliurament de premis es farà el diumenge 13 de maig a les 10:30h al Cafè de Palafolls. 

Les fotografies es podran veure al Facebook de l’ACEP i al web d’AFIC. 

 

TEMES FOTOGRÀFICS 

Hi haurà 8 temes diferents a fotografiar, els quals es comunicaran el diumenge 6 de maig, a les 10.30h, 

moment en el que començarà la gimcana.  

A l’ESTAND AFIC (instal·lat a la plaça de les Valls d’Ax) es lliurarà a cada equip participant un full amb els temes  

fotogràfics a realitzar. 

 

MATERIAL 

Cada equip haurà de dur com a mínim una càmera o un mòbil per fer les fotografies. 

 

LLIURAMENT DE LES FOTOGRAFIES 

En acabar la gimcana els equips hauran de seleccionar una fotografia de cada tema i enviar-les a 

aficblanes@gmail.com  

 

INSCRIPCIÓ 

Per participar cal omplir la butlleta de participació i lliurar-la a l’ESTAND AFIC a la plaça de les Valls d’Ax. 

Pots recollir la butlleta a: 

-Cafè de Palafolls (a partir de l’1 de maig) 

-ESTAND AFIC (dia 6 de maig de 9:30 a 10:30) 

 

IMPORTANT 

En el moment de la inscripció es lliurarà a cada participant un full d’autorització dels drets d’imatge, aquest full s’haurà de 

tornar omplert i signat abans de les 13.30h moment en el que finalitzarà la gimcana. 
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