
XXI CONCURS DE FOTOGRAFIA D’AFICIONATS
Premi Sant Sadurní 2007

BASES

1. PARTICIPANTS
Hi poden participar totes aquelles persones interessades.

2. TEMES
A- Montornès del Vallès
B- Tema lliure
Les obres es poden presentar tant en blanc i negre com
en color, independentment del tema.

3. MIDES
Format lliure de la imatge fotogràfica  muntada sobre un
suport rígid de mida 30 x 40 cm. Les obres que no es
presentin sobre un suport rígid  poden quedar fora del
concurs i de l’exposició.

4. PRESENTACIÓ
Es poden presentar un màxim de 3 fotografies per
participant i tema. Les obres han de ser inèdites. Cal
adjuntar-hi un sobre tancat amb el tema de les obres escrit
a l’exterior i un pseudònim. A dins hi ha de constar el nom
i els cognoms, el telèfon, l’adreça (amb població i codi
postal) i l’ edat. Els participants que optin al premi Joventut
han d’afegir la fotocòpia del DNI. Al darrere del paspertú
on va muntada la fotografia, hi ha de constar el tema i el
pseudònim.

5. LLOC I TERMINI DE LLIURAMENT
Els originals s’han de presentar a mà o s’han d’enviar per
correu:

CASAL DE CULTURA CIJ
Av. Mogent, 2 C/. de la Llibertat, 10
Tel. 93 572 17 19 Tel. 93 572 39 39
Fax: 93 568 11 49 Fax: 93 568 11 49
casalcultura@montornes.cat cijc@montornes.cat

Horari d’atenció al públic Horari d’atenció al públic
de dilluns a divendres de dilluns a divendres
de 17 a 21 hores. de 17 a 21 hores.

08170 Montornès del Vallès

Termini fins al dilluns 16 de novembre a les 20 hores

6. PREMIS
Tema A: Montornès Tema B: Lliure
1r Premi 200 euros 1r Premi 180 euros
2n Premi 140 euros 2n   Premi 120 euros
3r Premi 100 euros 3r Premi 90 euros

Premi al MILLOR ARTISTA LOCAL: 120 euros
Premi JOVENTUT per a joves entre 16 i 29 anys inclosos:
120 euros

Tots els premiats tindran un trofeu exclusiu.

7. Totes les obres premiades passaran a ser propietat de
l’Ajuntament de Montornès.

8. EL JURAT I EL SEU VEREDICTE
Format per professionals de l’àmbit artístic, facultat per
declarar deserts alguns dels premis, el seu veredicte és
inapel·lable, i es farà públic el dimarts 20 de novembre a
partir de les 20 h

9. LLIURAMENT DELS PREMIS.
Dijous 22 de novembre a les 19:30 h al Casal de Cultura
(Av.Riu Mogent,2)

10. EXPOSICIÓ DE LES OBRES PRESENTADES.
Del 22 al 30 de novembre de 2007 a la sala Riu Mogent del
Casal de Cultura.

11. Les obres no premiades quedaran en propietat de
l’Ajuntament de Montornès, si no es retiren abans del 31
de gener de l’any 2008.

12. L’organització tindrà cura de les obres presentades,
però no es fa responsable de les possibles pèrdues o danys
que es puguin ocasionar. Les fotografies rebudes per correu
es retornaran amb el mateix embalatge.

13. La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes
bases. Qualsevol situació no prevista serà resolta per
l’organització.

14. La fotografia guanyadora del primer premi: Tema
“Montornès del Vallès” es publicarà en forma de calendari
2008, el qual serà editat per aquest Ajuntament.
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