Entitat membre de

Grup de Natura Freixe
Carrer Major, 56, 2n.
43750 FLIX

Bases del XV Concurs de Fotografia Naturalista Freixe- Edició 2011 - Tema: El tema del concurs serà la natura en tots els seus aspectes: paisatge, fauna, vegetació, relació
home-natura.
- Obres: Es poden presentar fotografies en paper, tant en color com en blanc i negre. S’acceptarà un màxim
de quatre fotografies per autor. Totes les obres hauran de ser inèdites, i no haver estat premiades ni
publicades. No s’acceptaran fotografies de nius o polls.
El tamany mínim de les obres serà de 20 x 25 cm i el tamany màxim de 30 x 40 cm.
Les obres hauran d’anar muntades sobre una cartolina que sobresurti 5 cm per costat. Al dors de cada
fotografia es farà constar el títol de la mateixa i un lema o pseudònim comú a totes les obres presentades
pel mateix autor.
S’adjuntarà un sobre tancat (que serà obert el dia del veredicte del jurat) on figurarà a l’exterior el lema o
pseudònim, i a l’interior a més del lema o pseudònim, els títols de les obres i les dades de l’autor (nom,
cognom, adreça postal, telèfon, e_mail,...).
El copyright de les obres ha de ser propietat del autor. L’organització queda eximida de qualsevol conflicte
de publicació o utilització de les obres presentades i dels que se’n puguessin derivar d’aquesta qüestió.
- Admissió: El termini de presentació de les fotografies per al concurs s’acabarà el dia 25 de març de 2011.
Aquesta és la data límit per la recepció de les fotografies, tant per tramesa directa com per correu.
- Tramesa: Es podran lliurar per correu certificat, al Mas del Director (Reserva Natural de Sebes-Flix) o a
qualsevol membre de la Junta. Les obres trameses per correu han d’estar degudament protegides, i s’han
d’enviar a la seu del GRUP (C/Major, 56, 2n. 43750 – FLIX)
- Premis:
PRIMER PREMI300 Є i trofeu
SEGON PREMI 160 Є i trofeu
TERCER PREMI 100 Є i trofeu
* Premi popular
Lot de llibres
* Fotografia que servirà per a la felicitació nadalenca de l’any 2011, i serà escollida per votació
popular durant les dates de l’exposició de les fotografies presentades.
Les obres premiades quedaran en poder del GRUP DE NATURA FREIXE, que les podrà utilitzar en qualsevol
de les formes possibles, (pòster, internet, etc.) per a promocionar el concurs però sempre sense ànim de
lucre i fent esmena de l’autor.
En cas que el jurat estimi que la qualitat de les obres no ofereix el nivell adequat, els premis es
consideraran deserts.
-

Lliurament de premis: El lliurament de premis, que hauran de ser recollits per l’autor o persona en qui
delegui, es farà el dia 2 de maig de 2009 a les 18:00 hores a la Sala d’Exposicions de Caixa Tarragona.
L’exposició romandrà oberta de divendres a diumenge de 19:00 a 21:00 h. del dia 2 al 30 d’abril.
Les obres no premiades podran ser recollides en un termini d’un mes després de finalitzar l’exposició al
Mas del Director (Reserva Natural de Sebes) (tel. 977 265112). El sol fet de participar en el concurs suposa
l’acceptació d’aquestes bases.

A/e: freixe@gmail.com

www.tinet.cat/~freixe

www.reservanaturalsebes.org
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