Concurs de Fotografia “MONTALT”del GFSVM 2021
1.-PARTICIPANTS
El concurs és obert a tots els amants
independentment de la seva residència i edat.

de

la

fotografia,

2.-OBRES
La temàtica, tècnica a utilitzar i la realització de cada fotografia serà
de lliure elecció. Cada participant podrà presentar fins a 3 fotografies.
Les imatges s'hauran de presentar en format JPG. La mida de la part
més gran serà de 1920 píxels si la imatge és horitzontal; i 1080
píxels si és vertical amb una resolució de 72 dpi i un pes màxim de
2MG. A les fotografies no se'ls podrà afegir marges, marques d'aigua,
signatura, etc. Les fotografies hauran de ser inèdites, sense haver
estat mai premiades en cap altre concurs
3.-PREMI.
El autor de la fotografia millor valorada rebra la quantitat de 400€. El
segon classificat la quantitat de 200€ i el tercer classificat la quantitat
de 100€.
Les 20 fotografies més ben valorades s'exposaran a la "web" i al
"facebook" de l'GFSVM, així com a mundoarti.com
4.- PRESENTACIÓ DE LES OBRES
La presentació de les obres serà “online” mitjançant la plataforma
digital mundoarti.com.
Els participants hauran d'omplir el formulari d'inscripció de la
següent forma:
• Adjuntar la / fotografia /es en JPG (amb un pes de fins a 2 MB
cada imatge) i completar la seva fitxa tècnica
• Omplir les dades personals (plica)
• Fer el pagament dels drets d'inscripció
El termini màxim de presentació serà el 24 d'octubre de 2021 fins
a les 23:59 hores (hora espanyola peninsular).
5.- DRETS D’INSCRIPCIÓ
La taxa de participació serà la següent:
• 20 € per cada participant
• 10 € als socis de l'GFSVM 20€ per participant i 10€ els socis del
GFSVM.

6.- JURAT
Hi haurà un jurat format per 4 persones relacionades amb el món
fotogràfic.
7.- VEREDICTE
La decisió de l'concurs es farà públic a la pàgina web de l'GFSVM i a
MundoArti de l’1 al 15 de novembre de 2021.

8.- OBSERVACIONS
El fet de participar implica que els autors autoritzen la reproducció de
les seves obres per tal de la difusió del Premi de Fotografia "Montalt"
i de la fotografia en general, sense limitacions de sistemes, de
mitjans ni de països i sense abonament de drets.
Els concursants certifiquen l'autoria de les seves obres i es
responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers, així
com de tota reclamació per drets d'imatge, de les obres presentades.
La participació al concurs suposa l’acceptació de les bases del mateix.
Sant Vicenç de Montalt, setembre 2021

