28è
CONCURS
DE FOTOGRAFIA

DELTA DEL LLOBREGAT

BASES
PARTICIPACIÓ
La inscripció és gratuïta i oberta a tothom qui ho desitgi. Pot presentar fotografies a concurs qualsevol persona,
aficionada o professional de la fotografia.

CATEGORIES
1. Paisatgisme 2. Caça fotogràfica (fotografia d’animals salvatges en llibertat) 3. Macrofotografia o fotografia
d’aproximació (flors, plantes, insectes, etc.) 4. Categoria Instagram (oberta a imatges de paisatge, caça
fotogràfica i macrofotografia).

TEMA I ÀMBIT GEOGRÀFIC
Qualsevol aspecte o motiu relacionat amb la natura dels espais naturals del delta del Llobregat. No s’admetran
fotografies de nius, pollets al niu, animals engabiats o estabulats.
S’entén com a delta del Llobregat l’àmbit geogràfic comprès entre el massís del Garraf i Montjuïc, i entre el
pont de Sant Boi–Cornellà i el mar.

OBRES
Es podran presentar fins a 5 obres per persona, com a màxim 3 per categoria. En el cas de la categoria
Instagram no hi haurà límit en el nombre de fotos per persona participant.
Les fotografies no hauran d’haver estat presentades en altres edicions d’aquest concurs.

FORMAT
Només es podran presentar imatges en format digital, amb resolució de 300 píxels per polzada i una
mida mínima de 1000 píxels pel costat més curt i màxima de 1920 píxels en el costat més llarg, i pes
màxim 2 MB. En cas necessari, l’organització podrà sol·licitar un arxiu amb més qualitat de les fotografies
guanyadores i/o finalistes.
La categoria Instagram queda fora d’aquest requisit ja que el format de les imatges ve marcat per la
mateixa aplicació.
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TÈCNICA
Podran presentar-se fotografies en color o en blanc i negre (monocromes) o virades.
En nom de la credibilitat, no s’admetrà a concurs cap fotografia que distorsioni la realitat. En cap cas,
s’acceptaran collages, canvis de lloc, clonatges, muntatges i/o fotografies pintades o manipulades digitalment
que alterin el contingut de les imatges.
No es permetrà cap manipulació llevat del canvi de mida, el retall, la il·luminació o l’enfosquiment selectiu i la
restauració del color original de l’escena. Tampoc no es podrà aplicar cap filtre d’efectes especials. Qualsevol
tipus de màscara d’enfocament aplicada ha de generar una fotografia d’aparença natural.
En el cas de les fotografies en blanc i negre, no se n’admetran amb més d’un viratge ni d’acolorides.
La categoria Instagram queda fora d’aquest requisit i les fotografies poden ser tractades amb filtres i altres
tècniques que incorpora la mateixa aplicació.
L’Agrupació Fotogràfica Prat, com a entitat organitzadora, té la potestat d’excloure del concurs aquelles
fotografies que consideri que incompleixin algun d’aquests requisits.

PREMIS
CATEGORIA PAISATGISME: tres premis de: 300, 150 i 100 euros
CATEGORIA CAÇA FOTOGRÀFICA: tres premis de: 300, 150 i 100 euros
CATEGORIA MACROFOTOGRAFIA: tres premis de: 300, 150 i 100 euros
CATEGORIA INSTAGRAM: un únic premi de 150 euros
Accèssits: s’atorgaran fins a cinc accèssits dotats amb 50 euros cadascun.
Els primers premis de cada categoria rebran, a més, un trofeu. En cap cas s’atorgarà més d’un premi a la
mateixa persona, a excepció dels accèssits.

JURAT
Hi haurà un jurat integrat per tres membres, alguns de reconegut prestigi en el camp de la fotografia, reconeguts
per la Federació Catalana de Fotografia (FCF) i altres de provinents de l’àmbit del medi natural al delta del
Llobregat. Les fotografies, a l’hora del veredicte, es visualitzaran en una pantalla.

TRAMITACIÓ
La inscripció i la tramesa d’imatges s’efectuaran a través de la pàgina web de l’Agrupació Fotogràfica Prat
(www.afprat.org) seguint les instruccions del programa informàtic. Les fotografies de la categoria Instagram
s’han de pujar a través de l’aplicació i han d’incorporar l’etiqueta #28concursdelta

ADMISSIÓ D’OBRES
Fins al dia 31 d’octubre de 2019

VEREDICTE, LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ
Veredicte: el veredicte de totes les categories es farà públic el 16 de novembre de 2019, a les 11 h al Centre Cívic
Jardins de la Pau, en sessió oberta al públic.
Pel que fa a la categoria Instagram, un jurat format pel departament de Premsa i Comunicació de l’Ajuntament
del Prat i pel departament de Medi Ambient farà una selecció prèvia de 20 fotografies, que s’aportaran com a
finalistes i entraran a formar part del veredicte final del jurat.
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L’organització tindrà la potestat de descartar aquelles imatges que no compleixin els requisits de temàtica i
localització definits en aquestes bases.
Lliurament de premis: l’acte de lliurament de premis se celebrarà el 4 de desembre de 2019, a les 20 h, al
Cèntric Espai Cultural, en sessió oberta al públic.
Exposició: tant les fotografies premiades com les finalistes es podran veure en una exposició, del 4 de
desembre de 2019 al 4 de gener de 2020, al vestíbul de la Biblioteca Antonio Martín, ubicada al Cèntric Espai
Cultural. A més, les obres premiades es publicaran a la web i de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

ALTRES CONDICIONS
• Els drets de reproducció de les fotografies premiades (els accèssits inclosos) seran de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient
de l’Ajuntament del Prat, que podrà publicar-les en qualsevol format, sense finalitat comercial, fent-hi constar sempre
el nom de la persona autora de la fotografia. La resta de fotografies concursants podran formar part de l’exposició i de
la difusió corresponent en format físic i/o a través del web i de les xarxes socials municipals, només durant les dates de
l’exposició, fent-hi constar sempre el nom de la persona.
• Pel sol fet de participar al concurs, les persones autores reconeixen ésser posseïdores del copyright de les seves
fotografies i, en conseqüència, tenir-ne els drets d’autoria i d’imatge.
• L’organització del concurs s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.
• Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, les persones participants es comprometen a no reivindicar els drets
d’autoria per la reproducció de les seves obres en catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges, mitjans audiovisuals
i informàtics, etc.
• Pel sol fet de prendre part en el concurs, les persones participants accepten les condicions d’aquestes bases i es
comprometen a respectar-les.
• Només es podran formular reclamacions durant l’acte públic del veredicte.
• L’Ajuntament del Prat no es farà responsable de la veracitat de les dades que presentin els concursants.
• L’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat i l’Agrupació Fotogràfica Prat solucionaran, de mutu acord,
qualsevol imprevist no recollit en aquestes bases.

Aquest concurs és puntuable per a l’obtenció de les distincions AFCF, MFCF i EFCF per a socis i sòcies de la
Federació Catalana de Fotografia.

Organització:

C/ Jaume Casanovas

C/ de Barcelona
Plaça de
Catalunya

C/ de LLeida

CÈNTRIC ESPAI CULTURAL
Pl. de Catalunya 39-41
08820 El Prat de Llobregat

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA PRAT
Pl. dels Jardins de la Pau
Divendres de 19 a 22 h
www.afprat.org
afoprat@gmail.com
Tel. 93 478 21 41

Amb la col·laboració de :
AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
LA PORTA DEL DELTA
CÈNTRIC ESPAI CULTURAL
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