
PARTICIPANTS. Tothom que ho desitgi, prèvia acceptació de les bases del concurs. 

INSCRIPCIONS. La inscripció és gratuïta, es pot fer on-line omplint el següent FORMULARI o presencialment, el mateix 

diumenge 27 de maig, de 8 a 9 h al punt d’informació del ralli, instal·lat a Francesc Macià, 26 Blanes (davant església 

dels Pins) i de 13 a 14.30 h al punt de descarrega, Pl. Argentina, 2. 

ACTIVITATS I TEMES A CONCURS (horaris orientatius). 

-Tirada a l’art i Sardinada. Inici a les 8.00 del matí a la platja s’Abanell (Plaça de la Mare de Déu del Vilar).  

-Cercavila (gegants, capgrosos, banda i percussió...). Inici a les 11.00 h a l’Avinguda Catalunya (Plantera). 

-Actuació Castellera i Sardanes. Inici a les 12.00 h a la zona de l'envelat (esplanada davant l’antic camp de futbol). 

*Tots els temes es corresponen amb activitats de les festes de primavera dels Pins / Plantera 2018, les fotografies han 

d’estar fetes en el marc d’aquest programa d’actes.  

DESCARREGA DE LES FOTOGRAFIES. Les fotografies, màxim 3 per tema, s’hauran de lliurar en jpg al punt de descarre-

ga d’AFIC abans de les 14.30h (Pl. Argentina, 2) 

VEREDICTE. El veredicte públic es realitzarà el mateix diumenge 27 de maig, a les 18.00h a l’envelat. El Jurat estarà 

composat per persones enteses en el món de la fotografia. Les decisions seran inapel·lables. 

PREMIS. El lliurament de premis tindrà lloc el mateix diumenge 27 de maig en acabar el veredicte.  

Premi tema “Tirada a l’art i Sardinada”. Diploma + 100€ a la millor fotografia. 

Premi tema “Cercavila”. Diploma + 100€ a la millor fotografia. 

Premi tema “Actuació castellera i Sardanes”. Diploma + 100€ a la millor fotografia. 

Premi jove. Diploma + 50€ a la millor fotografia, realitzada per participant menor de 21 anys. 

NOTES. 

-No s’acceptaran obres que portin impresos noms o marques identificables de l’autor. 

-Els autors es responsabilitzaran que no existeixin drets de tercers, ni drets d’imatge. 

-Les fotografies premiades quedaran en propietat de l’organització  que podrà exhibir-les i reproduir-les amb fins de promoció i difusió del concurs, fent 

constar en tot moment el nom de l’autor.  

-L’organització es reserva el dret d’exposar les fotografies presentades en edicions posteriors de les festes de Primavera de Els Pins. 

Per lliurar en el moment de la descarrega. 

EXPOSICIÓ. 

Els dies 25, 26 i 27 de maig, a l’envelat estaran exposades una mostra de les fotografies del III Ralli Fotogràfic Festes de 

Primavera (Els Pins / Plantera), any 2017. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeZliI22pkZFowknOT81E2FBAc2dm8y4ayh0GcaygOv66h8A/viewform

