recordar tots/es nosaltres.
Tanmateix, podeu enviar
imatges de les trobades o actes
que s’han realitzat durant el
confinament amb gegants.

1r premi: 300 euros, diploma i
record.

Tanmateix hi haurà una
categoria destinada pels joves
del món geganter, per incentivar
la seva participació en aquest
concurs.

3r premi: 100 euros, diploma i
record.

2n premi: 200 euros, diploma i
record.

Premi jove: 100 euros, diploma i
record.

Enguany, en motiu del traspàs Premi Griselda Karsunke : 100
de la Sra. Griselda Karsunke
euros, diploma i record.
dissenyadora dels gegants de
l’Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya: En
El jurat podrà crear un premi
Treball i Na Cultura,
extraordinari per a cada
XX CONCURS NACIONAL DE col·laboradora i amiga de la
categoria si ho considera oportú.
FOTOGRAFIA : EL FET
nostra federació, li rendirem un
GEGANTER.
petit homenatge atorgant un
Als guanyadors se'ls avisarà
premi exclusiu a imatges, detalls prèviament del lliurament de
L’esperit del concurs és destacar o moments dels gegants de
premis mitjançant un correu
fotogràficament els valors del
l’ACGC durant aquests anys de electrònic o trucada telefònica.
Fet Geganter: seny, treball,
vida.
rauxa, passió, alegria... en totes
TÈCNICA
les seves vessants i el seu
entorn: gegants, gegantons,
QUI POT PARTICIPAR?
Podran presentar-se fotografies
nans i capgrossos, geganters i
en blanc i negre o color amb
músics, etc amb l’objectiu de
Podrà participar en aquest
tècnica lliure i fetes amb càmera
promocionar i difondre la cultura concurs qualsevol persona
analògica i/o digital en suport
gegantera i els seus
d’àmbit professional o aficionat informàtic,en format JPG o TIFF,
geganters/es i grallers/es.
que ho desitgi.
a partir del 23 de juliol.
Bases del Concurs
TEMÀTICA

Cada participant pot presentar FORMAT
un màxim de tres fotografies que
no hagin estat premiades
Només es podran presentar
anteriorment.
imatges en format digital.

La inscripció és gratuïta i oberta MIDES OBRES: 1024 píxels de
El concurs fotogràfic s’estableix a tothom qui ho desitgi.
base si el format de la imatge és
una categoria general: El Món
horitzontal; 768 píxels d’alçada
Geganter en totes les vessants. Els participants en la categoria si el format de la imatge és
jove hauran de tenir entre 12 i vertical; i amb una resolució de
Aquest any, tot i no haver tingut 20 anys.
72 dpi, sense cap marca d’aigua
un any de sortides i trobades
ni cap identificació
geganteres apostem per
El correu del concurs serà el
continuar celebrant el concurs següent:
nacional de fotografia del món fetgeganter@gegants.cat
ADMISSIÓ D’OBRES
geganter, on de ben segur molts
PARTICIPANTS
de vosaltres podreu trobar
remenant carpetes, arxius,
PREMIS
Del 23 de juliol al 20 de
àlbums les vostres fotografies
setembre 2020 fins a les 23:59
antigues, per això us animem a Les dotacions dels premis seran h.
participar amb les imatges de
les següents:
festes d’altres anys, on
segurament trobarem vells
records i moments únics, per

TRAMITACIÓ
La inscripció i la tramesa
d’imatges s’efectuaran a través
de la pàgina web de l’Agrupació
de Colles de Geganters de
Catalunya. (www.gegants.cat),
mitjançant un document on
cada autor enviarà les seves
obres i les seves dades
personals.
L’autor haurà de fer constar el
següent:

Colles de Geganters de
Catalunya.
El veredicte es farà públic i la
decisió del jurat serà
inapel·lable.

Les persones participants al
premi jove, hauran de signar un
document amb l’autorització
legal dels seus pares o tutors,
prèviament penjat al web de
l’Agrupació per tal de participar
en aquest concurs.

El jurat es reserva el dret de
L’organització no es fa
resoldre qualsevol aspecte no responsable dels drets d’imatge
previst en aquestes bases,
dels individus de les obres
especialment la facultat, si ho
consideren justificat, de declarar presentades.
desert qualsevol premi.
Els concursants obtindran
l’autorització dels drets d’imatge
escaients, en el seu cas.
Qualsevol conflicte vers els
mateixos suposarà
l’incompliment de les presents
bases i per tant, l’exclusió del
concurs. La problemàtica en
aquesta matèria suposarà la
retirada de l’obra per part dels
organitzadors.

LLIURAMENT DE PREMIS
Nom i cognoms, edat, adreça
postal, CP i població,
A mitjans d’octubre, data i lloc a
província, telèfon fix i mòbil, concretar segons les
adreça electrònica i títol de
circumstàncies del Covid-19.
l’obra.
Si la situació ho permet,
l’entrega de premis és realitzarà
Amb la presentació de les
a la Nau de Cultura i Tradicions
fotografies, els participants
de Sant Feliu de Llobregat amb
reconeixen la seva pròpia
aforament limitat i confirmació
autoria i declaren amb el
d’assistència.
La participació en el concurs
document que les obres
suposa l’acceptació d’aquestes
presentades no han estat
ALTRES CONDICIONS
bases.
premiades en cap concurs
fotogràfic i/o anteriors edicions L’acceptació del premi comporta Per a qualsevol informació o
del Fet Geganter.
una cessió gratuïta dels drets
aclariment:
patrimonials de la propietat
intel·lectual sobre les fotografies AGRUPACIÓ DE COLLES DE
El nom del fitxer de cada
a favor de l’ACGC per la seva GEGANTERS DE CATALUNYA
fotografia haurà d’especificar: explotació en qualsevol format o
suport en accions i/o actuacions
Any de concurs
relacionades amb la promoció
Nom i cognoms de l’autor/a
del concurs, activitat gegantera
Població
i/o de l’entitat.
Nom de l’obra
Per a la resta d’obres
Exemple:
participants no premiades
2017_JosepFolchMacià_Girona l’ACGC es reserva el dret de
_Gegant2.0
realitzar la seva explotació, si es
creu convenient, en alguna
Les obres s’hauran d’enviar al acció i/o actuació concreta tot
Correu electrònic:
correu electrònic següent:
respectant l’auditoria de l’obra.
fetgeganter@gegants.cat
fetgeganter@gegants.cat
Web: www.gegants.cat
Pel sol fet de participar-hi, els
JURAT
autors reconeixen que són
posseïdors del «copyright» de la
El jurat estarà format per 4
imatge i que, en conseqüència,
persones relacionades amb el en tenen els drets d’autor i els
món de la fotografia, amb la
drets d’imatge.
cultura i amb l’Agrupació de

