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Ral·li Fotogràfic Festa Major 2003

Dimarts 9 de setembre de 2003
Retorn al menú anterior El 8è Ral·li Fotogràfic es obert a tothom qui vulgui, sense
cap limitació d'edat. Les inscripcions es poden fer fins el dia 12 de setembre a les 20
h als següents establiments fotogràfics: Fotos Sistema, Fotos Esteve Serra, Tenda de
Fotos, Fotos Vila, Click Clack i Visual. Els drets d'inscripció són de 10 €, per
persona i categoria, que es retornaran a l'hora de la selecció de les fotografies a
presentar a concurs, sempre i quan les fotografies fetes tinguin com a tema la Festa
Major. En el moment de la inscripció s'ha d'indicar en quina categoria es fa: rodet
clàssic o digital (o ambdues). A cada participant en la categoria rodet clàssic, li serà
lliurat al moment de la inscripció un rodet de 24 fotografies. El Ral·li Fotogràfic
comença el divendres dia 12 de setembre a les 20 h, i finalitza el dilluns dia 15 de
setembre a les 24 h. Els rodets i disquets digitals s'han de portar al punt d'inscripció
per al seu revelat el dia 16 de setembre. Els dies 19, 20 i 22 de setembre, cada
participant pot recollir les fotografies fetes i escollir les 5 fotografies que vol
presentar a concurs. La selecció es fa en el punt d'inscripció. Aquestes fotografies
han de ser de 5 actes diferents del programa de Festa Major. Els participants en la
categoria digital hauran de lliurar el disquet només amb les 5 fotografies que vol
presentar a concurs. L'organització recollirà les fotografies dels punts d'inscripció el
dia 23 de setembre i el jurat es reunirà el dia 25. El lliurament de premis es farà el
dia 3 d'octubre (falta indicar hora i lloc) El jurat concedirà tres premis a cada
categoria. Cada premi atorgat serà pel conjunt de tres fotografies de les cinc
presentades a concurs. Els premis establerts per cada categoria són: Primer premi:
330 € Segon premi: 240 € Tercer premi: 120 € El veredicte serà inapel·lable i les
fotografies premiades quedaran en propietat de l'organització que es reserva els
drets de propietat i us. Qualsevol detall no concretat en aquestes bases serà resolt
per l'organització. La participació en aquest Ral·li suposa l'acceptació d'aquestes
bases.
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