
 

 
 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIES DEL COL·LEGI SANT VICENÇ - 2017 

1. PARTICIPANTS. Pot participar en aquest concurs qualsevol persona que estigui 

o hagi estat implicada amb el Col·legi Sant Vicenç. 

Les obres han d’ésser inèdites, no han d’haver estat premiades en cap altre 

concurs i han de ser originals del concursant que les presenti. 

Hi ha dues categories: la infantil, per a alumnes del centre, i la d’adults, per a 

exalumnes, pares, mares i familiars d’alumnes. 

2. TEMA. Les fotografies presentades són de temàtica lliure. 

3. LLOC I PRESENTACIÓ. Els concursants poden presentar-hi un màxim de 3 

fotografies. Les obres s’han de presentar en un format  digital jpg amb una 

resolució de 300ppp en suport CD/DVD/USB, a banda del format paper, que ha 

de ser de 30 x 40. 

Al dors de cada fotografia, hi ha de constar el títol original de l’obra i el 

pseudònim i la categoria de l’autor. Juntament s’ha de lliurar, en un sobre 

tancat, el nom i cognoms, l’adreça electrònica i el telèfon de l’autor. A l’exterior 

del sobre, hi ha de constar solament el pseudònim i la categoria a què pertany 

l’autor. 

4. TERMINIS. S’hi poden presentar des del 15 fins al 26 de maig, en horari de de 9 

a 13 h i de 16 a 17.30 h. 

El lliurament de premis tindrà lloc al pati del Col·legi Sant Vicenç, durant el 

sopar d’estiu que es farà el dissabte 10 de juny de 2017. 

5. JURAT. El jurat qualificador el formaran: un membre de patronat, un de la Junta 

de l’AMPA i un membre del claustre de professors, que restaran exempts de 

tota participació. 

El veredicte serà inapel·lable i tindrà lloc al juny de 2017. 

6. DRETS D’IMATGE. Les obres presentades seran propietat del Col·legi Sant 

Vicenç i de la Fundació Educativa Esteve Casals. 

7. PREMIS. Els premis consistiran en: 

Categoria infantil: 

1r premi, xec regal valorat en 50€ per a material escolar. 

2n premi, xec regal valorat en 30€ per a material escolar. 

3r premi, xec regal valorat en 20€ per a material escolar. 

Categoria d’adults: 

1r premi, 100€ en metàl·lic. 

8. DISPOSICIONS ADDICIONALS. La participació en aquest concurs implica 

l’acceptació d’aquestes bases. 

Qualsevol problema no previst en aquestes bases el resoldrà el jurat. 


