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BASES DEL II CONCURS FOTOGRÀFIC 

DE L’AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA AMUNT I CRITS  DE   TERRASSA 

 

L’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits organitza aquest concurs fotogràfic amb l’objectiu de fer 

un recull de fotografies de les nostres activitats així com incrementar el nombre de fotografies lliures 

de drets per a totes aquelles iniciatives que necessitin imatges de qualitat per promoure la nostra 

entitat,  activitats i valors. 

1.  Temes:  Actes d’aniversari, actes ordinaris o que participi l’Agrupació Folklòrica Amunt i 

Crits, des  del 26 de novembre de 2022 fins al 10 de gener de 2024.  (sardanes, danses, ballets, festes, 

organització, conferències, concursos, espectacles, activitats, carnestoltes, rebuda de reis...). 

2.   Participants: Obert a tothom. La participació al concurs és gratuïta. 

3.   Obres: Un màxim de 25 fotos per a cada participant que han de ser originals, inèdites i no 

premiades en altres concursos fotogràfics, que podran ser  enviades en una o varies trameses però 

fins per tot el 10 de gener de 2024 .  

4.   Format: Les fotografies han d'estar en format : 

a) Paper de mida mínim  20 x 30 cm., o  

b) Digital de mida mínim 20 x 27 cm. , píxel 300 dpi o 300 ppp (2396 x 3198). 

5. Tècniques: digital, blanc i negre i/o color i manipulacions de la imatge. No s’acceptaran 

collages ni fotografies pintades. 

6. Presentació i tramesa:  S’acceptaran per: 

a) Les de format paper per correu postal enviades al destinatari: 

Agrupació Folklòrica Amunt i Crits.   

Apartat de Correus 474 de Terrassa.  

CONCURS DE FOTOGRAFIA.  

 

Al dors de cada fotografia ha de figurar el títol de l’obra, el tema, lloc i data de la foto,  

així com el nom i els cognoms de l’autor, el NIF, l’adreça postal i de correu electrònic i el 

telèfon de contacte. 

b) Les de format digital les podeu enviar per correu electrònic a l’adreça:  

75aniversari@amunticrits.com. A l’assumpte del correu caldrà indicar: Concurs de 

fotografia. 

També haureu d’indicar al correu: el títol de l’obra, el tema, lloc i data de la foto,  

juntament amb les dades personal de l’autor: nom i cognoms, NIF, correu electrònic i el 

telèfon de contacte.  
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L’organització respondrà de la forma més àgil i per escrit de que  la recepció de les 

obres ha estat correcta. 

7.   Termini d’admissió d’obres:  Com a màxim el 10 de gener de 2024 a les 12 de la nit. 

8.    Criteris per valorar les fotografies: El jurat valorarà explícitament les fotografies que 

mostrin i transmetin diferents valors i percepcions com:  

Les danses com a ball festiu i de lleure.  

L’apropament de joves i noves generacions a les danses.  

L’harmonia i bellesa de la dansa/rotllana/parella.  

La dansa com a ball Inter generacional (avis i nets ballant...)  

Elements singulars com les mans, els peus, un instrument.., etc.  

L’expressivitat i sentiment dels participants. 
 
Aquests valors són indicatius. Qualsevol altre valor positiu entorn als temes que la fotografia 

pugui mostrar serà valorat convenientment pel jurat.  

El jurat es guiarà atenent tothora 3 criteris bàsics: la singularitat, l’originalitat i la qualitat 

tècnica de les fotografies. 

9.  Jurat: La seva decisió serà inapel·lable i estarà facultat per a resoldre qualsevol 

contingència no prevista en aquestes bases.  

 

Estarà format per: 

   Un membre de Prodis. 

    Un fotògraf professional o associació fotogràfica. 

   Un membre de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits. 

 Farà de secretari del jurat un membre de l’organització, sense dret a vot.    

10.   Veredicte:  El veredicte es farà públic a través de les xarxes socials i el web de l’Agrupació 

Folklòrica Amunt i Crits (www.amunticrits.com) abans del 17 de març de 2024.  

 11.  Premis: Cada participant opta a un únic premi. 

             Els premis es doten de la manera següent: 

1r premi 200 euros i obsequi de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits. 

2n premi 150 euros i obsequi de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits. 

3r premi 100 euros i obsequi de l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits. 

 12. Lliurament de premis i exposició: Els participants i guanyadors del certamen seran 
informats personalment de la data d’entrega de guardons i, en el seu cas, de la inauguració de 
l’exposició, a través del contacte que hagin facilitat mitjançant correu electrònic o telèfon. 
 
 S’estableix, com a requisit, que els autors guardonats assisteixin personalment o mitjançant 
un representant a recollir el premi. 
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Normes complementàries 

- Les obres guardonades romandran en propietat de l’organització del concurs. 

- L’entitat convocant es reserva el dret de publicar les obres guanyadores, fent constar el 

nom de l’autor i les circumstàncies del certamen. 

- L’organització seleccionarà un màxim de 25 obres per tal d’efectuar exposicions i les 

publicarà a la seva web. Així mateix, les fotos podran ser cedides per la seva guarda i custodia a “Arxiu 

Tobella” de Terrassa. 

- Les fotografies que no s’ajustin als requisits de les bases quedaran desqualificades. 

- Pel sol fet de participar, els autors reconeixen ser posseïdors del copyright i, en 

conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets d’imatge. L’organització del concurs s’eximeix de 

qualsevol responsabilitat per la publicació o la utilització de l’obra. 

-  L’organització queda facultada per resoldre qualsevol imprevist i no es responsabilitza del 

contingut de les fotografies.  

-  Participar en el concurs implica acceptar les bases  descrites.  
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