
                     BASES XXII CONCURS SOCIAL 2020-2021 

1.- Participants: Socis/es de l’AFE 

2.- Modalitat:  Fotografia sobre paper en suport rígid de 30x40, (si es el cas en digital), en qualsevol tècnica 

i format, en monocrom i color. 

3.- Calendari i Temes:  (singular o plural) 

2-oct Lliure 

6-nov Biblioteca/Llibres 

4/11-des Foto denuncia 

8-gen Bodegó 

5-febr Paisatge amb un sol arbre 

5-març Foto de carrer (Street foto) 

9-abr Lliure 

7-maig Paisatge amb boira 

4-juny Ports marítims 
 

4.- Presentació: La mida de la imatge (en paper) serà lliure, reforçada amb suport rígid de 30x40 cm, (en 

digital) 2400 pixels el cantó llarg i 256 pps.  

5.- Nombre d’obres: Un màxim de 2 per autor en monocrom i 2 en color. No es podran repetir obres 

presentades, fins al cap de 3 anys. No es podrà presentar la mateixa foto en monocrom i color. 

6.- Identificació: Les fotografies portaran al darrera: nom i cognoms, (en digital) els fitxers indicaran el nom 

i cognom. 

7.- Lliurament: El mateix dia de la convocatòria. 

8.- Veredicte: Serà a càrrec de les persones que determini la Junta. És inapel·lable i qualsevol queixa es 

presentarà per escrit al president o secretari abans de la següent sessió. Aquell que no respecti aquesta 

norma perdrà els punts obtinguts del dia en qüestió. 

9.- Puntuació: Cada obra rebrà una puntuació obligatòria d’un mínim de 5 punts i un màxim de 10 punts, 

(poden donar-se mitjos punts). En cas d’empat a la suma total de puntuacions, resultarà guanyador:   A.- El 

soci que s’hagi presentat a més convocatòries. B.- El soci que tingui més convocatòries guanyades.  

10.- Classificació: Hi haurà 3 modalitats: 1.General; (la suma de les puntuacions de monocrom i de color). 

2.Monocrom i 3.Color. En la modalitat General  hi hauran dues categories: EXPERIMENTATS, (els que han 

participat en altres edicions del Concurs Social) i NOVELLS, (els que participen per primera vegada en el 

Concurs Social). 

11.- Premis: Tindran premi les 3 persones que obtinguin la major puntuació en cada una de les modalitats i 

categories. Cada autor no podrà rebre més d’un premi.      

 


