
F
G

CONCURS
NACIONAL DE
FOTOGRAFIA

Les dotacions dels premis seran les següents:

1r premi: 400 euros, diploma i record. 

2n premi: 300 euros, diploma i record.

3r premi: 150 euros, diploma i record.

Premi jove: 150 euros, diploma i record.

El jurat tindrà la facultat de crear un premi extraordinari per a cada

categoria si ho considera oportú.

Als guanyadors se'ls avisarà prèviament del lliurament de premis

mitjançant un correu electrònic o trucada telefònica.

JURAT

El jurat estarà format per 4 persones relacionades amb el món de

la fotografia, la cultura i l’Agrupació de Colles Geganteres de

Catalunya.

El veredicte es farà públic i la decisió del jurat serà inapel·lable.

El jurat es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte no

previst en aquestes bases, especialment la facultat, si ho

consideren justificat, de declarar desert qualsevol premi.

ENTREGA DE PREMIS

El dia 13 de gener a Sant Feliu de Llobregat, a La Nau, Cultura i

Tradicions. 

S’exposaran les fotografies guanyadores durant la diada, la resta

de fotografies es podran visualitzar a La Nau, Cultura i Tradicions

de Sant Feliu de Llobregat. 

PREMIS

www.gegants.cat
fetgeganter@gegants.cat

Tens algun dubte? 

Posa't en contacte
amb nosaltres.... XXII
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Formulari participació:
https://forms.gle/kkr8HfZgazxruEBm8



BASES
TEMÀTICA

El concurs fotogràfic s’estableix una categoria general: El Món 

Geganter en totes les vessants.

Tanmateix hi haurà una categoria destinada pels joves del món

geganter, per incentivar la seva participació en aquest concurs. 

QUI POT PARTICIPAR?

Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona d’àmbit

professional o aficionat que ho desitgi amb un màxim de tres

fotografies que no hagin estat premiades anteriorment. 

La inscripció és gratuïta i oberta a tothom qui ho desitgi.

El premi jove està destinat a la participació de la gent de 12 fins a 20

anys.

El correu del concurs serà el següent: fetgeganter@gegants.cat

L’acceptació del premi comporta una cessió gratuïta dels drets

patrimonials de la propietat intel·lectual sobre les fotografies a favor

de l’ACGC per la seva explotació en qualsevol format o suport en

accions i/o actuacions relacionades amb la promoció del concurs,

activitat gegantera i/o de l’entitat.

Per a la resta d’obres participants no premiades l’ACGC es reserva el

dret de realitzar la seva explotació, si es creu convenient, en alguna

acció i/o actuació concreta tot respectant l’auditoria de l’obra.

Un cop presentades les fotografies els concursants/es no podran

retirar-se fins el moment de saber el veredicte final on podran

exposar el seu desacord de participació. 

Pel sol fet de participar-hi, els autors reconeixen que són posseïdors

del «copyright» de la imatge i que, en conseqüència, en tenen els

drets d’autor i els drets d’imatge.

Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants

accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a

respectar-les.

Les persones participants al premi jove, hauran de marcar en el

formulari una opció en la qual tenen l’autorització legal dels seus

pares o tutors, i on haurà d’indicar nom i cognoms i DNI del seu

responsable. 

ALTRES CONDICIONS

TÈCNICA

Podran presentar-se fotografies en blanc i negre o color amb

tècnica lliure i fetes amb càmera analògica i/o digital

FORMAT

Només es podran presentar imatges en format digital,

mitjançant el formulari.

MIDES OBRES: D'alta resolució. 300 ppi. RGB. Mínim: 20X30 cm.

Les fotografies s’han de presentar sense cap marca d’aigua ni

cap identificació

ADMISSIÓ D’OBRES PARTICIPANTS

Del  30 d'octubre  al 18 de desembre 2022 a les 23:59 h.

TRAMITACIÓ

La inscripció i la tramesa d’imatges s’efectuaran a través del

formulari de l’enllaç de la pàgina web de Google Forms on cada

autor enviarà les seves dades personals, les seves obres i

acceptarà les diferents qüestions a tenir per a poder participar. 

Formulari inscripció:

https://forms.gle/kkr8HfZgazxruEBm8 

El nom del fitxer penjat de cada fotografia haurà d’especificar:

Nom de l’obra

Exemple: Gegant2.0

El geganter de la geganta i la gegantera
Maria Victoria Planas Salvador (Sitges)

Geganta a vista d`ocell 
Albert Pagés Colom  (Seana - Bellpuig))

Gravació 
Marc Folch Moreno (Barcelona))


