BASES de la 52a EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA SEFM – MAIG 2017
Obert a tothom de la Secció Excursionista del Foment Martinenc
TEMES: LLIURE I MUNTANYA. (blanc i negre o color)
OBRES: S’admetran fins a tres obres per participant.
FORMAT: Seran d’un màxim de 24x30 cm. Així mateix les obres hauran d’anar muntades
sobre cartró o cartolina rígida de color negre, que haurà de fer 30x40cm.
IDENTIFICACIÓ: Al dors de les obres hi constarà el tema, el títol, nom i cognoms de l’autor,
adreça, telèfon i e-mail.
ENTREGA D’OBRES: A la Secció Excursionista o Secretaria del Foment Martinenc, carrer
Provença 591-593 (08026) Barcelona.
Horari SEFM: dimarts i divendres de 20.00 a 21.30
Horari Secretaria Foment Martinenc: de dilluns a divendres de 17.30 20.00
ADMISSIÓ D’OBRES: El termini d’admissió d’obres es tancarà el proper dia 5 de maig
(divendres).
La comissió organitzadora verificarà que les obres presentades tinguin el format i mides
establerts i podrà decidir si el motiu de la fotografia és representatiu del tema esmentat, en
cas de discrepància.
VEREDICTE: Votació popular del 12 al 18 de maig.
-

No es concedirà més d’un reconeixement per autor.
Totes les fotografies seran tractades amb la màxima cura, i no s’acceptarà cap
responsabilitat per danys fortuïts o per causes imprevistes.
Tots els participants han d’ acceptar incondicionalment la totalitat d’aquestes bases i
qualsevol incidència que no hi sigui prevista serà resolta per la comissió organitzadora.
Els autors es responsabilitzaran de qualsevol reclamació per drets d’imatge.
Així doncs, l’organització s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació o exposició de
les obres.

LLIURAMENT DE RECONEIXEMENTS: Tindrà lloc el proper 19 de maig (divendres) a les
20’30 a la sala d’exposicions “ Manuel Camañes” de l’entitat.
EXPOSICIÓ: S’exposaran les fotos a partir del 12 fins el 19 de maig.
RECOLLIDA D’OBRES: Totes les obres es podran passar a recollir a partir del dia 30 de maig
fins al 30 de juny. Els dimarts i divendres de 20.00 a 21’30 a la secretaria de la SEFM.
RECONEIXEMENTS: Tema Muntanya Tema Lliure
-1rs Xec regal valorat en 150€ + trofeu “In Memoriam Jordi Hernández”
-2ns Xec regal valorat en 100€
-3rs Xec regal valorat en 75€
Tema Lliure
-1rs Xec regal valorat en 150€
-2ns Xec regal valorat en 100€
-3rs Xec regal valorat en 75€
Volem amb aquesta exposició esperonar els participants més valorats que ens
representin en la propera 21a Mostra d’Audiovisuals i de Fotografia de Muntanya de
Sant Martí 2018, en la qual la SEFM participa com a membre de l’organització.
Junta Administrativa de la SEFM

