
 

 

 
 
BASES CONCURS 1er MEMORIAL PERE FORMIGUERA 
 
El saló està obert a tots els aficionats i professionals de tot el món. 
Aquest concurs gaudeix dels patrocinis de la FCF: Nº..2015-6 per tant es regirà per les seves 
normes i serà puntuable per l'obtenció dels seus títols honorífics. 
 
DISCIPLINES: Arxius digitals. 
 
SECCIONS / TEMES 
A- Monocrom, temàtica lliure. 
B- Color, temàtica lliure. 
C- Creativa 
Nombre de fotografies: 2 per tema, Maxim 6 fotos per autor. 
 
MANERA DE PARTICIPAR 
Via Internet. La inscripció, la tramesa de les imatges s'efectuarà per Internet des del lloc web: 
www.santcugatphoto.cat 
 
Les imatges han d'estar en format JPG, 2000 píxels pel costat més llarg. Cap arxiu pot superar 
1 Mb. 
És recomanable que l'espai de color sigui sRGB.  
 
PREMIS 
Per cada secció 1 Medalla Daurada, 1 Platejada i 1 Bronzada de la FCF  
   
També trofeu cedit per l'Ajuntament de Sant Cugat, als 9 guanyadors  
 
DRETS DE PARTICIPACIÓ 
Gratuït 
 
JURAT  
Estarà format per persones de reconegut prestigi en el món de la fotografia i reconegut per la 
Federació Catalana de Fotografia. 
 
EXPOSICIÓ 
Amb el desig de donar la màxima difusió, del 18 de Març al 9 de Maig del 2015, estaran 
exposades les obres premiades de cadascuna de les seccions  del Trofeu 1er Memorial Pere 
Formiguera, a la Casa Cultura de Sant Cugat del Vallés, reproduïdes fotogràficament i 
degudament emmarcades a 40x50 cm  fent constar en tot moment el nom de l'autor. Organitza 
Sant Cugat Photo i Ajuntament de Sant Cugat 
 
 
 



 

 

CALENDARI  
Data límit d'admissió            1 de Febrer de 2015. 
Veredicte del Jurat     7 de Febrer 2015   
Enviament de notificacions de resultats per e-mail  14 de Febrer de 2015 
Exposició i lliurament de premis  18 de Març 2015, a la Casa Cultura de Sant Cugat Vallés 
La galeria de les obres finalistes i premiades es podrà consultar al lloc web - 
www.santcugatphoto.cat 
 
NOTES 
Els participants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de terceres persones en 
les obres presentades, així com tota possible reclamació per drets d'imatge, i autoritza a la 
organització la reproducció de les obres fent constar el nom de l’autor. 
La simple participació en aquest certamen implica la total acceptació d'aquest reglament. 
 
Responsable del Concurs – Ramon Poca 
Sant Cugat Photo 
Tel.: 608282588 
E-mail: rampoca@hotmail.com  
 
 


