
Definició. 
AFIC Blanes, coincidint amb els actes “Bolaño a Blanes”, ha organitzat el III Ralli Fotogràfic Infantil. Aquesta activitat està 

adreçada a alumnes de 4t, 5è i 6è de primària, els quals podran participar en equips de 4 i acompanyats per un adult 

(4+1). 

L’activitat té com a objectiu apropar el món de la fotografia i l’ interès per les imatges als nens, i alhora conèixer a través 

de les càmeres, la seva peculiar manera de mirar. 

El ralli es realitzarà el dissabte 25 de maig, de 10 a 19 hores. Un cop finalitzat el ralli, AFIC recollirà, visualitzarà les fotografi-

es i premiarà els equips guanyadors de cada tema. Aquestes fotografies s’exposaran durant el mes de juliol. Posterior-

ment, l’exposició podrà itinerar pels centres educatius que ho sol·licitin. 

Les dates del veredicte públic, de l’exposició i del lliurament de premis es publicaran a la web d’AFIC. 

 

Participants. 
Alumnes de 4t, 5è i 6è de primària, en equips de 4 alumnes (es poden barrejar edats) acompanyats per un adult. 

 
Premis. 
Hi haurà 8 equips guanyadors (un per tema). 

Els guanyadors rebran un diploma personalitzat, un val per una partida al Bowling Center Blanes i un val per una sessió 

formativa de fotografia d’estudi on podran fer de fotògrafs i de models. 

 

Temes. 
Hi haurà 8 temes diferents. Els temes es comunicaran als participants en el moment de la inscripció. 

 

Inscripció. 
La inscripció es farà personalment, el mateix dia del ralli, a la Biblioteca Comarcal de Blanes. L’horari d’inscripció serà de 

10 a 13 hores. 

 

Lliurament de les fotografies. 
Les fotografies es podran descarregar des de les 13 a 14 i de 17 a 18 hores. Cada equip podrà lliurar un màxim de dues 

fotografies per tema. 

 

Material. 
Cada equip haurà de dur com a mínim una càmera fotogràfica digital. AFIC no es farà responsable del dany que pugui 

patir la càmera, ja sigui de forma accidental o per un mal ús. 

 

Acompanyant. 
Cada equip anirà acompanyat en tot moment per un adult, aquesta persona es compromet  a vetllar per la seguretat 

dels membres del seu equip. 

També es compromet a supervisar la realització de les fotografies impedint que aquestes puguin suposar una molèstia a 

terceres persones. 

Finalment, demanem que l’adult assessori i animi a l’equip, però en cap cas realitzi ell les fotografies. Els autors de les fo-

tografies han de ser els nens. 

 


