Concurs viatgers
manresans
2017
Categoria infantil
Petits viatgers manresans és un concurs de fotografia de viatges i de sortides
estiuenques familiars o de lleure infantil pensat a nens i nenes entre 6 i 12 anys,
amb l’objectiu d’incentivar l’afecció per la fotografia entre els més petits i l’observació
darrera de la càmera dels llocs que visiteu durant les vacances estiuenques.
L’exposició de les obres es durà a terme al Casal de les Escodines,
entre el 5 i el 31 d’octubre de 2017.

PREMIS

1er premi: Val per a impressió i gestió del color de la fotografia guanyadora (60 x 100 cm muntats sobre foam); capsa verda “Fent País” i
motxilla STREET LAB. Valorat en 215 €
2on premi: Lot de productes de papereria escolars i val familiar (2
adults i 2 infants) per la visita “Descobrim el monestir en família a Món
Sant Benet”. Valorat en 90 €
Els participants autoritzen la reproducció de les obres sense abonament de drets per a la difusió del mateix concurs.

LLIURAMENT DELS PREMIS

El lliurament dels premis de Petits Viatges Manresans es farà el
dijous 5 d’octubre a les 18 h al Casal de les Escodines.

COM HAN DE SER LES FOTOGRAFIES

Es podran presentar un màxim de tres obres per participant en un
format A3 en vertical o horitzontal. Si s’envien per mai, la resolució de
les fotografies ha de ser bona.
La temàtica ha de ser fotografia de viatges/vacances S’accepta
qualsevol tècnica fotogràfica excepte els fotomuntatges. El jurat
pot excloure les obres que no compleixin els requisits tècnics
esmentats. No s’acceptaran obres que puguin ofendre o ferir els
sentiments o creences de tercers. Quan les obres fotogràfiques
continguin imatges de persones, l’Ajuntament no es responsabilitza de les autoritzacions que, per drets d’imatge, hagin de demanar els participants del concurs. L’Ajuntament de Manresa queda-

rà exempt de les responsabilitats derivades de l’explotació de
les obres fotogràfiques.
Les obres presentades es retornaran entre el 2 i el 30 de novembre al Casal de les Escodines. Les obres guanyadores no es retornaran.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

De l’1 al 22 de juliol i de l’1 al 27 de setembre del 2017.

INSCRIPCIONS

Per correu electrònic: enviar amb les dades del full d’inscripció a
casalescodines@ajmanresa.cat.
Presencialment: Al dors de l’obra s’hi farà constar el títol , el nom,
l’adreça i el telèfon de l’autor. Cal acompanyar-les amb el full d’inscripció. Les obres s’hauran de presentar, o bé enviar per correu o
missatger , amb els ports pagats: Casal de les Escodines C/ Sant
Bartomeu, 50. 08241 Manresa. Tel. 938725454 . De l’1 al 27 de
setembre, de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 21 h.

JURAT

El jurat de la categoria infantil, estarà compost per tres membres
(Foto Art, Ajuntament de Manresa i Escola d’Art). Els criteris seran
de qualitat, independents i objectius i es valorarà l’esperit del viatge
o de la sortida estiuenca i el seu tractament fotogràfic. La llista de
membres del jurat es farà pública durant el lliurament de premis.

Nom i cognoms

FULL
D’INSCRIPCIÓ
Organitza:

Edat

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Nom de l’obra
Col·laboren:

Concurs viatgers
manresans
2017
Categoria adults
Primer premi edició 2016
Fotografia de Carles Pulido “Pelegrí i camí de Sant Jaume”

Viatgers Manresans és un concurs de fotografia de viatges
amb un doble objectiu: incentivar els fotògrafs amateurs
a presentar les seves fotografies d’estiu i de viatges i promoure aquelles fotografies de viatges de nivell més tècnic,
artístiques i creatives.
L’exposició de les obres es durà a terme al Centre Cívic
Selves i Carner, del 3 al 31 d’octubre de 2017.
PREMIS
1er premi: Estada de dues nits per a dues persones en un
hotel de 4* a Santa Susana (Maresme) en règim de pensió
completa; matrícula al curs de creativitat fotogràfica de Foto
Art Manresa (30 h) i matinal amb bici pel Pla de Bages per a
dues persones (lloguer de bicicleta inclosa). Valorat en 425 €
2on premi: Capsa regal “Viu el Bages” (allotjament per a 2
persones, sopar i esmorzar inclosos, activitat relacionada i
descomptes) i trolley rígid Carlton mida cabina. Valorat en
290 €
LLIURAMENT DELS PREMIS
El lliurament dels premis de Viatgers Manresans es farà el dimarts 3 d’octubre a les 19.30 h al Centre Cívic Selves i Carner.
OBRES
Es podran presentar un màxim de tres obres per autor, que
no s’hagin presentat en edicions anteriors d’aquest concurs. El format serà de 40 x 50 cm en vertical, muntades
sobre paspartú. La temàtica ha de ser fotografia de viatge/
vacances i les mides de la imatge seran lliures. S’accepta
qualsevol tècnica fotogràfica excepte els fotomuntatges.

FULL
D’INSCRIPCIÓ

TERMINI DE PRESENTACIÓ I INSCRIPCIONS
De l’1 al 27 de setembre de 2017.
INSCRIPCIONS
Al dors de l’obra s’hi farà constar el títol , el nom, l’adreça
i el telèfon de l’autor. Cal acompanyar-la amb el full d’inscripció. Les obres s’hauran de presentar, o bé enviar per
correu o missatger, amb els ports pagats al Centre Cívic
Selves i Carner: C/ Bernat Oller, 14-16. 02842 Manresa. Telf
93 872 74 77 (de dilluns a divendres, de 16 a 21 h).
JURAT
El jurat de la categoria d’adults estarà compost per tres
membres (Foto Art, Ajuntament de Manresa i el guanyador/a de l’edició anterior). Es valorarà l’esperit del viatge i
el seu tractament fotogràfic. La llista de membres del jurat
es farà pública durant el lliurament de premis oficial.

Nom i cognoms
Edat

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Nom de l’obra
Organitza:

El jurat pot excloure les obres que no compleixin els requisits tècnics esmentats.
No s’acceptaran obres que puguin ofendre o ferir els sentiments o creences de tercers. Quan les obres fotogràfiques
continguin imatges de persones l’Ajuntament no es responsabilitza de les autoritzacions que, per drets d’imatge, hagin
de demanar els participants del concurs. L’Ajuntament de
Manresa quedarà exempt de les responsabilitats derivades
de l’explotació de les obres fotogràfiques.
Les obres presentades es retornaran entre el 2 i el 30 de
novembre al Centre Cívic Selves i Carner. Les obres guanyadores no es retornaran.

Col·laboren:

