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FESTA MAJOR DE SILSFESTA MAJOR DE SILS
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A - Tema lliure en blanc i negre           B - Tema lliure en color
C - Patrimoni cultural de Sils                D - Patrimoni natural de Sils

Les fotografies es poden presentar fins el 20 de setembre de 2009.

Els primers premis de cada tema rebran: 145 euros.
Hi haurà un petit obsequi per a tots els participants.

El jurat estarà format per 4 persones de Sils.

El veredicte i el lliurament de premis es farà públic el dia 25 de setembre de 2009
a 2/4 de 7 de la tarda, al Centre d´Informació de l´Estany.

L´Exposició de les obres tindrà lloc al Centre d´Informació de l´Estany,
del 25 de setembre al 18 d´octubre de 2009.
L´horari d´obertura serà els caps de setmana i festius de 10 a 14 h.

Els organitzadors es reserven el dret de resoldre els casos no previstos
en aquestes bases.
Els organitzadors tindran cura de les fotografies rebudes, no obstant això,
no es fan responsables dels danys fortuïts que poguessin produïr-se.
La participació en aquest concurs pressuposa l´acceptació d´aquestes bases.
Per qualsevol dubte, podeu enviar un correu electrònic a: temporania@hotmail.com

Les obres premiades passaran a formar part de l´Arxiu Municipal. Els organitzadors
es reserven el dret de fer ús de les fotografies guanyadores.
Les fotografies concursants dels temes “Patrimoni Natural de Sils” i “Patrimoni Cultural
de Sils” quedaran totes en propietat de l´Arxiu Municipal com a fons documental
sense possibilitat de ser reclamades o retornades als seus propietaris.
Les fotografies concursants dels temes “lliure en color” i “negra”, un cop finalitzada
l´exposició s´hauran de passar a recollir al Centre d´Informació de l´Estany en

 Si en el període d´un mes no s´han
recollit les fotografies, aquestes quedaran en propietat de l´Arxiu Municipal.
dies festius i caps de setmana, de 10 a 14 h.

A - Cada participant podrà presentar un total de quatre fotografies,
     però de cada tema només en podrà presentar una.

A - Les obres han de tenir unes dimensions mínimes de 20x25 cms.

Es lliuraran personalment al centre d´informació de l´Estany de Sils, 
en horari de cap de setmana. Dissabtes i diumenges, de 10 a 14 hores.

C - El suport no pot dur marcs, ni vidres i no pot excedir els 3 mm. de gruix.

B - S´admetrà qualsevol tècnica o manipulació en qualsevol dels temes.

CADA PARTICIPANT PODRÀ OPTAR NOMÉS A UN SOL PREMI.CADA PARTICIPANT PODRÀ OPTAR NOMÉS A UN SOL PREMI.

B - Les obres seran muntades sobre un suport de cartolina blanca,
     que faci 2 centímetres més per cada costat que l´obra.

A - Cada fotografia ha de portar al darrera, les següents dades:
      DNI DE L´AUTOR, TÍTOL DE L´OBRA, EL TEMA EN QUE ES CONCURSA.

B - S´ha d´adjuntar a dins d´un sobre tancat, amb el DNI al dors, la següent
     informació: NOM DE L´AUTOR, ADREÇA, TELÈFON, CORREU ELECTRÒNIC
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