
INSTRUCCIONS FOTOGENIUS 

Benvolguts i benvolgudes, 

Una nova lliga està a punt de començar, recordar-vos que la participació és a través de fotogenius i que cal estar registrat.  

Tot seguit us facilitem un petit tutorial per registrar-vos si encara no ho esteu. 

Accediu a Fotogenius a través d’aquest enllaç: https://blanes.fotogenius.es/accedir (important blanes.fotogenius.es, només 
fotogenius.es, us portarà a tots els concursos de totes les entitats que utilitzen la plataforma). 
 
També podeu accedir des de la web d’AFIC a través de la icona      que trobareu a la part superior dreta. 

Us apareixerà aquesta pàgina: 

Si ja esteu registrats a Fotogenius, només heu d’entrar l’email i la contrasenya, i accedireu a tots els concursos organitzats per 

AFIC, entre ells la lliga 2022-23 (la participació, però no estarà oberta fins al dia 1 d’octubre). 

Si no esteu registrats a Fotogenius, ara és el moment de fer-ho. Feu clic a registra’t ara i omple les dades que et demanen. Un 

cop registrat i validat per l’administrador qui comprovarà que siguis soci actiu d’AFIC, ja podràs participar. 

A la pestanya salons actius apareixerà el concurs lliga 2022-23. Aquí podeu fer clic al boto verd per descarregar les bases, o clic 

a participa ara, per pujar les fotos o ranking per veure la classificació. 

https://blanes.fotogenius.es/accedir


Si feu clic a participa ara, s’obrirà aquesta pantalla, i ja podreu arrossegar les fotografies amb les que voleu participar. Molt 

important! Assegureu-vos que les mides són correctes (quadre verd). Un cop pujada la foto, afegiu el títol sota la imatge que 

us apareix i clic a continuar. Rebreu un mail de confirmació de la participació. Si més endavant, sempre que el període de 

participació estigui obert, podreu canviar la foto sense problema. 

Molta sort a tots, volem veure moltes fotos i sobretot desitgem que gaudiu molt de la lliga. 

Per dubtes i aclariments consulteu a aficblanes@gmail.com 

NOTA: 

Per redimensionar la mida de les imatges a la web d’AFIC hi trobareu un tutorial, el podeu obrir a través d’aquest enllaç: 

https://aficblanes.com/ca/noticies/n-redimensionar-imatges-per-concurs-1088.htm 

https://aficblanes.com/ca/noticies/n-redimensionar-imatges-per-concurs-1088.htm

