10è. CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA FUNDACIÓ PERE RELATS
Objectiu del concurs: crear un espai d’intercanvi entre les persones vinculades a les nostres residències,
tot apropant l’art de la fotografia al món de la gent gran.
El tema del concurs de fotografia d'enguany és: “Compartint”
En termes senzills podríem dir que compartir és donar una mica d'un mateix als altres. Aquest donar, pot
ser moltes coses: compartir taula, compartir experiències viscudes, compartir il·lusions personals,
compartir idees, compartir coneixements, compartir opinions, compartir mirades, compartir informació,
etc...
Sigues capaç de reflectir aquest missatge amb una fotografia i participa en aquest concurs.
Premis:
S’atorgaran tres premis.
Es valorarà la qualitat fotogràfica i que el treball reflecteixi bé el lema del concurs.
Bases:
Podran participar en aquest concurs les persones residents, treballadors, voluntaris i col·laboradors de les
residències, així com els seus familiars.
El format màxim de les fotografies serà de 20x30 cm., en color o blanc i negre.
Les fotografies s’hauran de presentar muntades sobre un suport rígid de cartolina negre de 30x40 cm.
Al dors del suport rígid hi constarà el títol de la fotografia i el pseudònim de l’autor.
En un sobre tancat s’hi dipositaran les dades personals de l’autor, i a l’exterior del sobre hi constarà el títol
de la fotografia i el pseudònim de l’autor.
S’admetran, com a màxim, tres fotografies per autor.
Les obres s’hauran d’entregar a la secretaria de la residència Venero, entre el dies 20 de novembre i 18 de
desembre de 2017.
El jurat estarà format per un fotògraf professional, un aficionat a la fotografia, una persona de la Fundació
Pere Relats, i la seva decisió del jurat serà inapel·lable.
La Fundació Pere Relats tindrà el dret d’utilitzar les fotografies guanyadores en qualsevol activitat
professional o de promoció, citant el nom de l’autor de la fotografia.
Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis que s’efectuarà dins la Festa
de celebració de Cap d’any a la Residència del dia 27 de desembre de 2017.
Amb les fotografies concursants es farà una exposició des del dia 19 de desembre fins el 5 de gener del
2018.
Un cop clausurada l’exposició, les fotografies premiades podran ser recollides a la secretaria de la
Residència Venero.
La participació al concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

