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5è CONCURS DE FOTOGRAFIA 

FIRA DEL RAM 2015 

dies 27, 28 i 29 de març 

Autor: NARCÍS VILA 

Primer premi Fira del Ram 2014 

 

Ho organitza: 

FOTO CLUB TORDERA 

 



Bases: 

PARTICIPANTS 

 

Tothom qui ho desitgi. 

 

TEMA: FIRA DEL RAM 2015 (del 27 al 29 de març) 

Màxim 2 fotografies per concursant, en paper fotogràfic en blanc i negre o color.  

Les fotos hauran de ser preses en el recinte del Parc  Prudenci Bertrana, que és on es celebra 

la fira, o bé pels voltants de l’esmentat parc, amb motius que hagin estat instal·lats per a la 

fira en qüestió, i han de ser d’aquest any 2015. 

 

PRESENTACIÓ 

 

Les fotografies aniran muntades sobre un suport rígid de 30x40 cm; mínim 2 a 5 mm de 

gruix, també podeu presentar-les muntades amb doble cartolina per fer el gruix de 2 mm. 

 

FORMAT 
 

La mida de la imatge serà lliure. 
 

IDENTIFICACIÓ 
 

Al dors de cada obra es farà constar el nom de l’autor, l’adreça, el número de telèfon i        

l’e-mail,. No s’acceptaran amb marques d’aigua o signades en la fotografia. 

 

TRAMESA 

 

Entrega en mà al mateix Ajuntament de Tordera, de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 

17:00 a 19:00 hores i els divendres de 9:00 a 14:00 hores, o al c/ Sant Antoni, nº9, 2on pis, 

local de Foto Club Tordera, de dilluns a divendres del 30 de març fins el 10 d’abril de 19 a 

20:30 hores. 

 

JURAT 

 

Hi haurà un jurat d’admissió i un altre qualificador, formats per tres persones vinculades al 

món de la fotografia. Les decisions d’ambdós jurats seran inapel·lables. 

 

NOTES D’INTERÈS  

 

Els casos imprevistos seran resolts pels organitzadors. Es procurarà la bona conservació de 

les fotografies refusant però tota responsabilitat en cas de qualsevol desperfecte.  

 

Cada concursant només podrà obtenir un premi. Les obres premiades quedaran en propietat 

de l’entitat organitzadora i podran ser reproduïdes en publicacions de l’entitat i/o l’Ajunta-

ment. A tal efecte, els guanyadors hauran de facilitar les fotografies en format digital amb 

una resolució de 240 píxels/polzada, en cas de no fer-ho no es podrà optar a premi. 

 

Les fotografies no premiades es retornaran, des del 11 de maig fins al 29 de juny de 2015, els 

dos últims dilluns de cada mes de 19 a 20:30 hores al local de l’entitat; passat aquest termini 

quedaran en poder de Foto Club Tordera. L’organització declina qualsevol responsabilitat 

sobre les imatges presentades, essent-ne l’autor l’únic responsable. 

Calendari:  

 

TERMINI D’ADMISSIÓ 
  

El 10 d’abril del 2015. 
 

VEREDICTE  

 

El 11 d’abril, i serà públic al local de Foto Club Tordera c/ Sant Antoni, nº9, 2on pis, a les 

11 del matí.  

 

EXPOSICIÓ  

 

S’exposarà una part seleccionada de les obres. 

Del 13 al 25 d’abril al mateix local de l’entitat.  

Horari: només a les tardes de 19:00 a 20:30 hores. 

I del 27 d’abril al 8 de maig a la Biblioteca de Tordera (depenent disponibilitat) 

Horari:  Matins 

 Dijous a dissabte de 10 a 13h. 

 Dimecres de 10 h a 20.30 h. 

 Tardes 
 De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h.  

 

LLIURAMENT DE PREMIS  

 

El dia 25 d’abril, a les 19 hores, al local de l’entitat, c/ Sant Antoni, nº9, 2on pis.  

 

 

Premis:  

 

 

1er premi: 150 € + Trofeu 
 

2on premi: 100 € + Trofeu 
 

3er premi:    50 € + Trofeu 
 
 

 

Es pot demanar informació suplementària per resoldre qualsevol dubte    

al correu electrònic:  
concursfotoclubtordera@gmail.com  

http://fotoclubtordera.wix.com/fotoclubtordera  

http://fotoclubtordera.wix.com/fotoclubtordera

