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N’hi haurà dues, el FotoFlash i el FotoFlashRETARD

TEMÀTICA
En aquesta edició es realitzarà una sortida matinal on es farà una petita excursió, es
visitarà un castell i s’acabarà fent un tast de caves en una bodega de gran renom en una
població situada a tant sols mitja hora de Masquefa. Totes les visites seran guiades. El
nom d’aquesta població no es desvelarà fins el dia abans durant l’acte de presentació del
concurs a la sala d’actes de la Biblioteca de Masquefa (carrer Rogelio Rojo, 5-9). El tema
d’aquesta edició serà qualsevol motiu que es pugui fotografiar durant aquesta sortida
matinal el diumenge dia 19 d’abril.

CATEGORIES
Hi haurà una sola categoria. Entraran en concurs totes les fotografies que s’hagin fet
durant aquesta matinal sense diferenciació d’edats ni si estan fetes en blanc i negre o
color. Per poder participar a la modalitat FotoFlashRETARD serà imprescindible haver
lliurat les fotografies per participar prèviament a la modalitat FotoFlash.

PARTICIPANTS
Hi pot participar tothom que realitzi fotografies en format digital amb màquina fotogràfica.
No s’admetran fotografies realitzades amb mòbil, tablet, etc. L’edat mínima de participació
és de 16 anys.

INSCRIPCIONS
Es podran fer tots els divendres de 19 a 21h al local del Club Excursionista Anoia (carrer
Crehueta, 33). També el dissabte dia 18 d’abril de 18 a 20h a la sala d’actes de la
Biblioteca de Masquefa (carrer Rogelio Rojo, 5-9) durant l’acte de presentació del concurs.

PREU INSCRIPCIÓ
Cada participant haurà d’abonar 12 € al realitzar la inscripció, dels quals se li retornaran 6 €
en el moment que li siguin recollides les fotografies al final de l’activitat del dia 19. En
aquest preu estan incloses les despeses de les visites al castell i a la bodega així com el
tast del cava. Amb una sola inscripció es podrà participar a les dues modalitats.

HORARIS
Dissabte dia 18 d’abril a les 18h: presentació dels concursos FotoFlash i
FotoFlashRETARD a la sala d’actes de la Biblioteca de Masquefa (carrer Rogelio Rojo, 59). Seguidament, es realitzarà una sessió pràctica oferta per l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada sota el títol de “Com treure més profit de la nostra càmera fotogràfica”.
Diumenge dia 19 d’abril a les 8h: concentració i sortida davant el local del Club
Excursionista Anoia (carrer Crehueta, 33 - Masquefa). Els participants que ho desitgin
podran quedar directament al lloc on es desenvoluparà l’activitat previ acord amb
l’organització.
Els participants podran començar a fer fotos una vegada l’organització ho comuniqui. Es
finalitzarà quan aquesta reculli les fotografies un cop es doni com a finalitzada l’activitat.

PRESENTACIÓ DE FOTOS

FotoFlash
Una vegada donat per acabat el concurs, l’organització lliurarà a cada participant un sobre
on introduirà un paper indicant el pseudònim que hagi triat seguit de les seves dades: nom,
adreça completa i telèfon. Seguidament tancarà el sobre i tornarà a escriure el pseudònim
a la part exterior. Lliurarà la targeta de memòria de la càmera a l’organització que
descarregarà les fotografies a un ordinador on es crearà una carpeta amb el pseudònim del
participant. El format haurà de ser JPG. Totes les fotos que s’hagin fet passaran a concurs.
Com més fotos hagi realitzat el participant, més possibilitats tindrà de guanyar. La tarja de
memòria serà retornada al moment una vegada copiades les fotografies.
FotoFlashRETARD
Els participants tindran temps fins el dia 1 de maig per lliurar un màxim de 3 fotografies
amb tots aquells retocs que creguin oportuns i on la seva imaginació els porti a plasmar un
treball el màxim d’original. Aquests treballs els hauran de lliurar també en suport informàtic
i en format JPG perquè l’organització els pugui copiar el mateix moment. L’autor haurà de
lliurar igualment un sobre amb el pseudònim i amb les seves dades que podrà portar fet de
casa o el podrà fer en el mateix moment del lliurament. El pseudònim triat no
necessàriament ha de coincidir amb el presentat en l’altra modalitat. L’entrega de les
fotografies d’aquesta modalitat es podrà fer qualsevol divendres fins el dia 1 de maig de 19
a 21h al local del Club Excursionista Anoia (carrer Crehueta, 33). En el cas de que algun
dels participants no pogués ajustar-se a aquest horari de recollida, s’haurà de dirigir a
l’organització per correu electrònic a l’adreça ceanoia@hotmail.com i exposar els fets per
cercar una solució.

JURAT
El Jurat estarà format per membres de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada.
Durant els dies posteriors al concurs el Jurat revisarà cada una de les fotografies i escollirà
les 25 millors de la modalitat FotoFlash i les 10 millors de la modalitat FotoFlashRETARD.
Aquestes fotos seleccionades seran impreses i passaran a la fase final que es celebrarà en
públic a l’estand que el Club Excursionista Anoia tindrà a la Fira de la Infància i la Joventut
de Masquefa el dia 6 de juny a les 18h.

EXPOSICIÓ I JURAT POPULAR
Les fotografies finalistes s’exposaran des del matí al mateix estand de la fira donant la
possibilitat a tothom que la visiti a votar-ne una de cada modalitat, adjudicant un premi
popular per cada una a aquella fotografia que més vots obtingui.

LLIURAMENT DE PREMIS
Es premiaran les tres millors fotografies que no recaiguin en un mateix autor. També es
premiarà a la millor fotografia escollida pel públic assistent entre les exposades atorgant-li
el premi de Jurat Popular. Aquest, podrà coincidir o no amb una altra foto guanyadora.
Considerant que el FotoFlash i el FotoFlashRETARD son dos concursos diferents,
aquesta norma s’aplicarà a cada modalitat per separat, podent coincidir autors guanyadors
en les dues modalitats.
Al ser un concurs fotogràfic popular no es lliuraran premis en metàl·lic. Els guanyadors
rebran un trofeu. Tots els premis seran lliurats per l’organització.

IMPORTANT
Les fotografies exposades podran ser recollides pels seus autors sempre i quan no hagin
resultat premiades. Les fotografies premiades quedaran en poder del Club Excursionista
Anoia que podrà difondre i utilitzar com cregui convenient. Qualsevol incidència serà
resolta per l’organització. La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

