Associació Pessebre Vivent Castell D’Aro.
Inscripció III Concurs de Fotografía Pessebre Vivent 2012
Benvolgut/a Senyor/a:
L’Associació del Pessebre Vivent de Castell d’Aro organitza amb col·laboració amb
l’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols aquest
3er, Concurs de Fotografia Pessebre Vivent Castell d’Aro 2012.
Envio la meva Inscripció al III Concurs de Fotografía Pessebre Vivent 2012
Les meves Dades son:

Edat: ________ (Important pel Concurs junior)

Nom:______________________________________ DNI:_________________
Cognoms:__________________________________
Adreça:_____________________________________________________________
CP:___________ // Població:

Província:_____________

Tel. Part.:___________________________// Tel. M.:________________________
E-Mail:____________________________________________________________
Per participar en les categories:
A.- Poble Castell D’Aro. _______ Núm. Fotos: 1 /

2 / 3

B.- L’exposició de Pessebres en miniatura al Castell De Benedormiens.
______ Núm. Fotos: 1 /

2 / 3

C.- La 54ª Edició del Pessebre Vivent:. ___ Núm. Fotos: 1 /

2 / 3

Vull Participar que les fotos pugin participar en les categories addicionals :
Premi Especial Tema B: Creu de Sant Jordi. _______ Núm. Fotos: 1 /
Trofeu al millor autor local. _______ Núm. Fotos: 1 /

2 / 3

2 / 3

Trofeu al millor autor infantil (menor de 14 anys) : _____ Núm. Fotos: 1 /
(Edat)___________

2 / 3

Podeu descarregar les bases, i el full de participació a la nostre web: www.pessebrevivent.com
Trameses:
Fins el dia 12 de gener de 2013, per correu electrònic a: pessebre@aficguixols.cat
Autoria i Obres:
Les fotografies han de ser preses del propi autor.
Cada autor podrà presentar un màxim de 3 fotografies diferents per a cadascun dels temes. La
tècnica a emprar serà completament lliure.
Presentació:
En arxius digitals, en format JPG, en una resolució de 300 dpi, i amb unes mides de 2500 píxels en el
costat més llarg i màxim de 3 MB de pes.
Cal omplir la butlleta de participació amb totes les dades. IMPRECINDIBLE PER PARTICIPAR
Cada fotografia (= arxiu digital) portarà el nom del autor, el tema i Nº de foto.
(exemple: enricgrau-A1.jpg)
Caldrà presentar també un arxiu Word amb les dades habituals del autor, nom, cognom, tel., o e mail, localitat i edat per poder optar al premi infantil del menor de 14 anys. CAL INDICAR QUE ÉS
PARTICIPAR COM MENOR DE 14 ANYS. També la població per poder optar a Autor Local.
Veredicte públic i entrega de premis: La projecció de les obres seleccionades, el veredicte i el
lliurament de premis es farà el diumenge 27 de Gener del 2013 a les 18 al Casino de Castell D’Aro .
Exposició:Una selecció de les obres presentades a concurs es penjaran dins del web
www.pessebrevivent.com
Notes:
Cada participant nomes podrà obtenir un premi.Les fotografies presentades al concurs, tant les
premiades com les que no hagin obtingut cap premi, passaran a l’Associació del Pessebre Vivent de
Castell d’Aro que les podrà utilitzar per qualsevol finalitat pròpia que no sigui comercial o lucrativa, tot
fent-hi constar sempre el nom de l’autor. Els drets d’autor de les fotografies presentades al concurs,
tant de les que han estat premiades com de les que no han rebut cap premi, seguiran essent del
fotògraf. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta, pels organitzadors o
en el seu cas pel jurat. La participació pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Propera edició del 54ena. Pessebre Vivent de Castell D’Aro.
Les dates seran: Desembre 2012: 23, 25, 26 i 30. Gener 2013: 1,6.
Persones de Contacte:
Sr. Josep Genis – Secretari General – Tel. M.629608446
Sr. Josep Tomás – Responsable Comunicació – Tel. M. 650919436
info@pessebrevivent.com // jatomasdc@hotmail.com // jgeniscda@hotmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/pessebreviventcastelldaro?ref=hl

Signatura / Accepta les condicions del III Concurs de Fotografia 2012
Nom:__________________ Cognoms:________________________________________
Signatura: _________
Castell D’Aro, ___________________________________________________________ de 2012.

