
  
 

 

 
 

BASES 
 
 
Participants: Hi pot participar tothom que ho desitgi, amb tota mena de càmeres o telèfons mòbils, amb 
fotografies realitzades durant tot el dia 23 d'abril de 2022 dels actes, llocs, objectes o ambient del dia de Sant 
Jordi a Premià de Dalt. 
 
Categories: J. Fins a catorze anys i S. Més grans de catorze anys 
 
Informació: El mateix dia 23 d'abril de 10:30 a 13:00 h podreu recollir l'imprès amb les bases i aclarir dubtes a 
la taula de l'Associació d'Artistes de Premià de Dalt al pati de Sant Jaume; o també consultar-les a la nostra 
web associacioartistes.wordpress.com 
 
Entrega d'obres: Es podran enviar un màxim de tres fotografies per autor, en color i format JPG, abans de les 
24 hores del 24 d'abril de 2022, al correu aapd.foto@gmail.com, indicant nom de l'autor, e-mail, Tel. 
i categoria en què es concursa. 
 
Jurat: Format per tres membres del cos de jurats de la FCF. El veredicte es farà el 18/5/2022 
Cada concursant només podrà aspirar a un sol premi i no podrà quedar cap premi desert. La resolució del 
jurat serà inapel·lable. 
 
Premis categoria S: 1r premi Trofeu, 2n premi diploma, 3r premi diploma. 
Premis categoria J: 1r premi Trofeu, 2n premi diploma, 3r premi diploma. 
 
Entrega de premis: Dins els actes de la Festa Major, comunicant abans per e-mail als autors premiats, dia i 
hora de l'entrega. 
 
Exposició: Les fotografies guanyadores i finalistes es publicaran a la web de l'entitat i s'exposaran impreses, 
dins els actes de Sant Jordi 2023. 
 
Notes d'interès: En cas de pluja no s'anul·la. 
El fet de participar obliga al compliment d'aquestes bases. 
L'organització es reserva el dret de modificar el programa previst si per circumstàncies fos necessari. 
Les fotos guanyadores passaran a l'arxiu de l'entitat organitzadora i en cas de publicació es farà constar 
sempre el nom de l'autor. 
   

CONCURS POPULAR DE 
FOTOGRAFIA SANT JORDI 22 

 


