
XV concurs nacional  de fotografia 

 el fet geganter 2015 

 

L’esperit del concurs és el de destacar fotogràficament els valors del Fet Gegan-

ter en totes les seves vessants i el seu entorn: gegants, nans, capgrossos, ge-

ganters, músics, etc. 

1. El concurs s’estableix en dos categories: 

General. El món geganter en totes les vessants. 

L’ACGC. En aquest apartat cal que les fotografies s’identifiquin amb 

qualsevol element o festa de l’Agrupació de Colles de Geganters de 

Catalunya: imatgeria, les festes de l’entitat, etc. 

2. Les dotacions dels premis seran les següents: 

General: 

1r  Premi:   400€, diploma i record 

2n Premi:   200€, diploma i record 

3r  Premi:   125€, diploma i record 

L’ACGC: 

1r  Premi:  200€, diploma i record 

2n Premi:  100€, diploma i record 

3r  Premi:    50€, diploma i record 

El jurat tindrà la facultat de crear algun premi extraordinari, per a cada categoria, 

si ho considera oportú. 

3. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona d’àmbit professional o 

aficionat que ho desitgi. Cada participant podrà presentar un màxim de tres foto-

grafies que no hagin estat mai premiades en qualsevol de les dues categories. La 

modalitat de les fotografies serà amb tècnica lliure en color i b/n. 

4. Les obres no poden participar en les dues categories a la vegada. 

5. Els candidats hauran de presentar les seves fotografies abans del 9 d’octubre. 

6. Les fotografies s’hauran de fer arribar a la seu de l’Agrupació (carrer Anselm 

Clavé, 3 – 08980, Sant Feliu de Llobregat). 

Cal fer constar en el sobre de tramesa: “Concurs Nacional de Fotografia EL FET 

GEGANTER”. 

Els participants podran decidir el mitjà de tramesa, lliure de despeses per a l’or-

ganització, amb les fotografies degudament protegides. 

Les mides mínimes de la fotografia han de ser de 18 x 24 cm, muntada ne-

cessàriament en paspartú o cartolina rígida vertical de 30 x 40 cm de color 

negre. 

7. Cada fotografia portarà, al revers del paspartú, el títol de l’obra i el pseudònim 

de l’autor. En un full addicional, dins d’un sobre tancat, s’especificarà obligatòria-

ment la següent informació de l’autor/a: 

 Pseudònim 

 Nom i cognoms 

 Edat 

 Adreça postal 

 CP i població 

 Telèfon fix i mòbil 

 Adreça electrònica 

Declaració signada per l’autor/a que confirmi que les obres presentades no han 

estat guardonades en cap concurs fotogràfic anterior. 

A l’exterior del sobre s’indicarà únicament el pseudònim de l’autor/a i el títol de 

l’obra. 

 

 

8. El concursant també ha d’enviar un correu electrònic al compte                              

elfetgeganter@gegants.cat, per tal de notificar a l’organització l’enviament de les 

seves obres. 

En el correu s’haurà d’indicar: 

 Pseudònim 

 Nom i cognoms  

 Telèfon fix i mòbil 

 Adreça electrònica 

 Data i mitjà d’enviament de les obres 

En el correu també s’hauran d’adjuntar les fotografies amb les quals concursa en 

format digital JPEG amb la mínima compressió, sense cap marca d'aigua ni cap 

identificació, a 300dpi. 

El nom del fitxer de la fotografia haurà d’especificar: 

 Any del concurs 

Nom i cognoms de l'autor 

Població 

Nom de l’obra 

Un exemple del format del nom: 2012 - Marc Ramonet Caelles – Reus - Majestu-

ós.jpg 

9. El jurat estarà format per 5 persones relacionades amb el món de la fotografia, 

la cultura i l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. 

10. Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis 

mitjançant un correu electrònic i/o una trucada telefònica. 

11. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en 

aquestes bases, especialment la facultat - si ho consideren justificat - de declarar 

desert qualsevol premi. 

12. El jurat es reunirà el dia 23 d’octubre, a Sant Feliu de Llobregat. El veredicte 

es farà públic. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

El lliurament de premis tindrà lloc a la seu de l’Agrupació de Colles de Geganters 

de Catalunya (La Nau, carrer Anselm Clavé, 3 de Sant Feliu de Llobregat), el dia 

7 de Novembre.  

13. Les obres podran ser retirades a partir del dia 18 de gener fins al dia 2 de 

març del 2016, a la seu de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, els 

dilluns, dimecres i divendres, de 15 a 19h. 

L’autor/a haurà d’acordar prèviament a través del correu                                     

elfetgeganter@gegants.cat la data en què recollirà les seves obres. 

14. L’acceptació del premi comporta la cessió gratuïta dels drets patrimonials de 

la propietat intel·lectual sobre les fotografies a favor de l’ACGC per a la seva ex-

plotació en qualsevol format o suport en accions i/o en actuacions relacionades 

amb la promoció del concurs i de l’entitat. Per a la resta d’obres participants no 

premiades, l’ACGC es reserva el dret de realitzar la seva explotació, si es creu 

convenient, en alguna acció i/o actuació concreta, tot respectant sempre l’audito-

ria de la imatge. 

15. Pel sol fet de participar-hi, els autors reconeixen que són posseïdors del 

“copyright” de la imatge, i que, en conseqüència, en tenen els drets d’autor i els 

drets d’imatge. 

16. L’entitat organitzadora posarà la màxima cura en la gestió de les obres, però 

declina tota responsabilitat en cas de pèrdua, robatori o deteriorament. 

17. Pel sot fet de prendre part en aquest concurs, els participants accepten les 

condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les. 

Per a qualsevol informació o aclariment: 

AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA 

C/ Anselm Clavé, 3 – 08980 – Sant Feliu de Llobregat 

Horaris: dilluns, dimecres i divendres de 15 a 19 h 

Tel: 93 685 8000 ext. 1755 

Correu electrònic: agrupacio@gegants.cat 

Web: www.gegants.cat 
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