
 

 

 
 

                         
 
 

 

Objectiu: 

Els temes en que podeu participar són dos: “NATURALESA” i “ÀNGELS ARREU”  

Bases del Certamen:  

1. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, professional o aficionada a la fotografia. 

2. Format imatges: les imatges han d'estar en format JPG, sent la base d’un màxim de 1.024 píxels si la 

imatge és horitzontal i 768 píxels, si la imatge és vertical; una resolució de 72 dpi i un pes màxim de 1 

MB. En el cas que el format sigui superior es reduirà de forma automàtica per ajustar-se a les mesures 

requerides. L’organització no es fa responsable del resultat final obtingut.  

3. En el títol de cada fotografia digital s’ha de fer constar el número d’ordre de la fotografia, el títol i 

pseudònim de l’autor. 

4. En una carpeta a part, on figurarà el pseudònim de l’autor, s’han d’enviar les dades personals: cognoms i 

nom, adreça, telèfon i fotocopia del DNI, així com el correu electrònic. 

5. S’admetran, com a màxim, tres fotografies per autor. 

6. Les fotografies hauran de ser inèdites i no podran haver estat premiades en altres certàmens. 

7. L’Associació Amics dels Àngels tindrà tots els drets d’autor i podrà publicar totes les fotografies 

presentades al certamen. 

8. Pel fet de participar, es  pressuposa l’acceptació de totes les bases del certamen. 

9. Es podrà fer el lliurament de les fotografies fins les 18.30 hores del dia 5 de març de 2017 

10. Pel format digital, en un WinRAR o Winzip s’adjuntaran les  fotografies i, en una carpeta a part, 

s’adjuntaran les dades que es demanen en el punt quart.  

Enviar a: certamenfotografia.assocangels@gmail.com  Si el lliurament es fa mitjançant un DVD  heu de 

fer els mateixos passos abans esmentats i enviar-lo per correu postal o entregar directament a la 

botiga: Mid&Co (Antic Àngelus) Carrer València 216, 08011 - Barcelona. Tel. 933 230 616.  

11. El veredicte de les fotografies rebudes, obert al públic, tindrà lloc a la seu de l’Agrupació Fotogràfica 

de Catalunya el dia 21 de març 2018 a les 19,00 hores. 

12. El jurat estarà format per  un representant de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya i  persones 

qualificades en la matèria.-Adreça: Carrer Duc de la Victoria 14, pral. - 08002 Barcelona 

 

Lliurement de premis: 

Es realitzarà el 5 d’abril de 2018 a les 18,00 hores a la Llibreria Claret, Carrer Roger de Llùria, 5 – 08010 

Barcelona.  

Les fotografies guanyadores, seran exposades a la pàg. Web de l’Associació: www.assocangels.entitatsbcn.net 

 

Premis: 

Pel tema: “Naturalesa”: Un xec regal, que consisteix en una estada d’una nit amb esmorzar bufet i entrada 

general al Centre Termal de l’Hotel Roc Blanc d’Andorra ,Xec regal patrocinat per ROC BLANC HOTELS 

Pel tema: “Àngels ”: Un curs ofert per l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya  
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