
el fet

CONCURS DE 

FOTOGRAFIA

AGRUPACIÓ DE COLLES DE

GEGANTERS DE CATALUNYA
Xè

geganter

Temàtica
El Fet Geganter en el seu entorn, en tots els seus vessants, 

gegants, nans, capgrossos, geganters, músics, etc.

Participants
Tothom qui ho desitgi.

Modalitat
Fotografies en color, b/n, i digitals (tècnica lliure)

Obres
Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies 

que no hagin estat mai premiades.

Mides
Mínimes de fotografia 18x24, muntada necessàriament sobre 

cartolina rígida de 40x50 cm de color blanc o negre.

Identificació
Cada fotografia portarà, al dors, el títol de l'obra i les dades de 

l'autor/a: nom, cognoms, adreça, telèfon, mòbil, adreça 
electrònica.

Lliurament
Les fotografies s'hauran de fer arribar a la seu de l'Agrupació 

(Carrer Avinyó, 19, pral. 2ª - 08002 - Barcelona), o bé a 
qualsevol persona de la Junta Directiva, abans del dia 20 de 

novembre, i es farà constar en el sobre de tramesa: “Concurs 
de Fotografia “El fet geganter”. Els participants podran decidir 

el mitjà de tramesa, lliure de despeses per a l'organització, 
amb les fotografies degudament protegides.

Jurat
Estarà format per 3 persones relacionades amb el món de la 

fotografia, de la cultura i de l'Agrupació de Colles de 
Geganters de Catalunya.

Veredicte
El Jurat es reunirà a les 20 hores del dia 2 de desembre de 

2010, a Manlleu. El veredicte es farà públic, i el lliurament de 
premis, tindrà lloc el dia 11 de desembre de 2010, al Casal 

Cívic Frederica Montseny, a l'Av. Puigmal, 137 – 139, de 
Manlleu. La decisió del Jurat serà inapel·lable i podrà decidir 

sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. El 
concurs no quedarà desert.

Premis
Hi haurà tres premis. El Jurat tindrà la facultat de crear algun 
premi extraordinari si ho considera oportú. Les obres 
guanyadores podran formar part del Calendari de Trobades i 
Activitats Geganteres de l'any 2010. Cada concursant només 
podrà optar a un premi:
Primer Premi > 300€, diploma i record.
Segon Premi > 180€, diploma i record.
Tercer Premi > 90€, diploma i record.
Premi extraordinari > 50€, diploma i record.

Exposició
Les obres premiades i una selecció dels concursants 
participaran en una exposició, que tindrà lloc a Manlleu, 
Ciutat Gegantera 2010, de l'11 al 31 de desembre de 2010, al 
Casal Cívic Frederica Montseny, a l'Av. Puigmal, 137 – 139, de 
Manlleu.

Retorn de les obres
Les obres no premiades podran ser retirades en el termini dels 
seixanta dies següents a la clausura de l'exposició, a la seu de 
l'Agrupació de Colles de Geganter de Catalunya.

Drets d'autor/a
Les obres premiades quedaran en propietat de l'Agrupació de 
Colles de Geganters de Catalunya, la qual tindrà la potestat 
d'exposar-les i/o publicar-les quan ho cregui convenient amb 
l'esment explícit d'indicar el nom de l'autor/a. Pel sol fet de 
participar-hi, els autors reconeixen que són posseïdors del 
Copyright, i en conseqüència tenen els drets d'autor i els drets 
d'imatge.

Notes
L'entitat organitzadora posarà la màxima cura en el maneig de 
les obres, però declina tota responsabilitat en cas de pèrdua, 
robatori, deteriorament, sigui durant el transport o bé durant 
l'exposició.
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 i/o aclariment:

AGRUPACIÓ DE COLLES DE GEGANTERS DE CATALUNYA
C/ Avinyó, 19, pral. 2ª - 08002 - BARCELONA
Tel. 93 317 28 55 / 686935791 / 629728531
agrupació@gegants.cat / www.gegants.cat
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Organitzen i col·laboren
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