III RAL·LI FOTOGRÀFIC FINEART
(fotografia digital)
DIUMENGE , 3 DE MARÇ DE 2019

PARTICIPACIÓ
Tothom qui ho desitgi. La participació és gratuïta.
S'admeten tot tipus de càmeres digitals.
INSCRIPCIÓ
Es farà de forma presencial el mateix dia del ral li a la seu de l'Agrupació
Fotogràfica d'Igualada (Pl. de la Creu, 18, Igualada ) de 10 a 10 :45h.
TEMES
Hi haurà 3 temes obligatoris, que es donaran a conèixer a l'inici del ral·li.
Les imatges seran en format jpg, 1024x768. Resolució 300dpi i màxim 1 MB.
Es permet el retoc bàsic, però en cap cas s'acceptarà la manipulació i
l'alteració de la realitat.
IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES
Els arxius s’identificaran seguint el següent patró: Quatre darrers números

de DNI_Lletra de tema en majúscula
Nota: la lletra de tema serà concordant amb el full d’inscripció. Exemple:
El participant amb DNI acabat en “2345” haurà d’escriure com a nom de
fitxers:
2345_A
2345_B
2345_C
PREMIS
 Premi a la millor col·lecció (formada per una foto de cada un dels tres
temes proposats) de 150 euros.
 Premi a la millor fotografia del tema 1 de 50 euros.
 Premi a la millor fotografia del tema 2 de 50 euros.
 Premi a la millor fotografia del tema 3 de 50 euros.
El Ral·li Fineart està reconegut amb el número 2019-26 de la Federació Catalana
de Fotografia i és puntuable per l'obtenció dels títols AFCF, MFCF i EFCF.

LLIURAMENT D'ARXIUS
Es farà per correu electrònic a l'adreça fineartigualadainfo@gmail.com abans
de les 24h del mateix dia del ral·li.
Es podran presentar un màxim de 3 fotografies per autor. D'aquestes, per
optar al premi a la millor col·lecció, n'hi haurà d'haver una de cada tema.
Caldrà posar en el correu: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte, DNI,
adreça electrònica i número de soci de la Federació Catalana de Fotografia (en
cas de ser-ho).
JURAT
El jurat estarà format per 3 persones reconegudes i/o assignades per la
Federació Catalana de Fotografia.
El veredicte serà obert al públic el 17 de març a les 11 del matí a la seu
l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada.
La decisió del jurat serà inapel·lable.
EXPOSICIÓ i CATÁLEG
Al web www.fineartigualada.cat estarà disponible una selecció de les obres
presentades.
LLIURAMENT DE PREMIS
L'organització trametrà els premis al domicili dels autors.
NORMES
- La participació en el ral·li implica que els participant seguiran les bases i
els horaris previstos.
- En cas de mal temps, el ral·li es farà igualment.
- Cada concursant només podrà aspirar a un premi.
- L'organització no es farà responsable de qualsevol accident que pugui tenir
la persona participant al ral·li.
- Les fotos guanyadores passaran a formar part de la fototeca de l'AFI que es
reserva el dret a exposició i publicació de les obres.
- L'organització es reserva el dret de modificar aquest programa en cas de
força major.
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