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I CONCURS DE FOTOGRAFIA FEDAFOTO  
 
 
 1.- Participants .- Exclusivament associats a les Agrupacions Fotogràfiques que 
pertanyen a FEDAFOTO. 
 
 2.- Tema.- Lliure 
 
 3.- Tècnica.-  Lliure 
 
 4.- Format.-  Imatge fotográfica en format electrònic JPEG. Dimensions 
màximes: 40 cm. alt x 30 cm. ample. Resolució: 96 pixels/polsada. Mode RGB, 8 bits. 
 
 5.- Obres.-  Un màxim de TRES per autor, no premiades en altres concursos. 
 
 6.- Presentació.-  Les fotografíes s’enviaran a info@fedafoto.es  
 
 7.- Identificació.-  Per a que el Jurat no puga identificar les obres d’un mateix 
autor, aquestes s’identificaran amb el nom del titol en minúscules, que será el nom de 
l’arxiu JPEG. (exemple: titolquevullga.jpg). 
 Caldrà evitar nomenar el titol amb el mateix nom i numero correlatiu, per evitar 
donar pistes al Jurat d’identificació de l’autor. Tampoc es podrá deixar de ficar un titol a 
les fotografíes (no s’admet el S/T). 
 En el cas de que algún títol es repetixca, entre altres autors, l’organització 
afegirà un carácter per a diferenciar-los. 
 En arxiu Word s’enviara junt a la relació dels titols presentats les dades de 
l’autor: nom, cognoms, agrupació a la que pertany, telèfon i correu electrònic 
 
 8.- Drets.- Cap 
 
 9.- Plaç d’admissió.-  Des del 15 al 31 de maig de 2012. 
 
 10.- Jurat.-  Estarà format per tres fotografs que designe l’organització. 
 
 11.- Veredicte.-  Una vegada acabe el plaç d’admissió, l’organització enviarà per 
correu electrònic a cada membre del Jurat el total de fotografíes remeses. Aquestos en 
el termini de 7 dies emetran el seu veredicte, enviant a l’organització un llistat amb la 
puntuació otorgada a cada fotografia. 
 Cada fotografía podrà obtindre una puntuació de 1 a 9 punts. 
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 12.- Premis.-  Els premis seran els següents: 
 
  1er premi.- Un xec per a material fotogràfic dotat amb 100 € 
  2on premi.- Un xec per a material fotogràfic dotat amb 50 € 
  3er premi.- Un xec per a material fotogràfic dotat amb 50 € 
 
 13.- Lliurament del premis.-  Serà public i es realitzarà en un acte on participe 
la Federació, donant-se a conèixer en temps als premiats. 
 
 14.- Obres.- Les tres fotografíes premiades restaran en propietat de Fedafoto, 
qui disposará d’aquestes per a imprimirles i que formen part de l’arxiu de la federació. 
Per tant, es demana que els autors conserven les fo tografíes presentades amb 
resolución de 254 ppp.  Al mateix temps es publicaran a la web per a la seua difusió. 
 La resta de fotografíes presentades seran destruídes al finalitzar el concurs. 
 
 Tots els participants rebran informació del veredicte del concurs i als guanyadors 
se’ls comunicarà el mateix per correu electrònic, en el seu cas. 
 
 15.- Informació.-  El present concurs es difondrà a través de la web 
www.fedafoto.es i es donarà informació en info@fedafoto.es 
 


