
 
AFIC CONCURS DIGITAL D'ESTIU 
VIATGES I VACANCES 

 
Poden participar tots els socis AFIC. La participació implica l'acceptació d'aquestes bases. 
 
Seccions: 
A- LLOCS (Paisatges, ciutats, edificis…) 
B- GENT (Personatges, retrats…) 
C- TRADICIONS (Festes i Costums) 
 
Les obres:  
Fins a dues fotografies per participant i categoria, sempre que una sigui en color i l’altra en                 
blanc i negre. Les fotos, a 1200 px. pel costat llarg i perfil sRGB s'enviaran a                
aficblanes@gmail.com  
En el cos del correu caldrà especificar nom, cognom i número de soci. 
 
Admissió:  
Del 20 d'agost al 20 de setembre 
 
Premis:  
-1 Premi a la millor col·lecció (tres fotografies)* 
-1 Premi individual a la millor fotografia de la secció LLOCS** 
-1 Premi individual a la millor fotografia de la secció GENT** 
-1 Premi individual a la millor fotografia de la secció TRADICIONS** 
-2 Finalistes per secció 
 
*Per ser considerades com una col·lecció, les tres fotografies (gent, tradicions i llocs) han d’estar fetes                
en el mateix període de vacances/viatge i han de mantenir relació entre elles. 
*Les fotografies premiades en col·lecció no podran ser premiades individualment com a millor fotografia              
de secció, ni com a finalistes. 
**Un mateix autor no podrà tenir més d’un premi individual a la millor fotografia de la secció. Si fos el                    
cas, la fotografia menys puntuada serà considerada com a finalista. 
 
Jurat i veredicte: 
Un cop tancat el termini d’admissió es publicaran les fotografies en una galeria de la web AFIC.                 
Un jurat qualificat seleccionat per la comissió de lliga d’AFIC les puntuarà, escollint en primer               
lloc la millor col·lecció. Les fotografies que componguin la col·lecció s’exclouran per continuar             
amb els premis individuals. De cada secció s’escolliran 4 fotos finalistes, una de les quals (la                
millor puntuada) serà la guanyadora de la secció. En el cas que un mateix autor guanyi més                 
d’un premi individual, només conservarà aquell en el que la fotografia tingui més puntuació,              
l’altra fotografia serà considerada finalista.  
 
Resultats i lliurament de premis: 
Els resultats i el lliurament de premis es farà en el transcurs d’una de les entregues de la lliga                   
AFIC 2018-19.  La data s’anunciarà oportúnament un cop finalitzat el veredicte. 
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