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

INSCRIPCIONS. La inscripció és gratuïta, es pot fer on-line a www.aficblanes.com o presencialment, el mateix diumen-

ge 22 de maig al punt d’informació del ralli, instal·lat al local de AFIC (Francesc Macià, 26 Blanes). Horari  8 a 15h. 

TEMES A CONCURS*. 

-Tirada a l’art. Activitat prevista a les 8.00 del matí a la platja s’Abanell (davant de la plaça de la Mare de Déu del 

Vilar, Els Pins).  

-Cercavila amb la colla gegantera de Blanes i Passada de la Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. Activitat pre-

vista a les 11.00h i a les 12.15h. respectivament. 

-Actuació castellera i Sardanes. Activitat prevista a les 12.30 del matí a la nova plaça de l’antic pavelló. 

*Tots els temes es corresponen amb activitats de les festes de primavera dels Pins, les fotografies han d’estar preses 

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 d’informació 

d’AFIC abans de les 15.00h 

VEREDICTE. El veredicte públic es realitzarà el mateix diumenge 22 de maig, a les 17.00h al pavelló vell. 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 22 de maig, a les 19.00h al pavelló vell.  

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

Premi tema “Cercavila colla gegantera de Blanes / passada de la banda”. Diploma + 100€ a la millor fotografia. 

Premi tema “Actuació castellera / 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. 

Per lliurar en el moment de la descarrega. 

EXPOSICIÓ. 

El dissabte 21 i el diumenge 22, a l’antic pavelló d’esports estaran exposades una mostra de les fotografies del I Ralli 

Fotogràfic Festes de Primavera. 


