PARTICIPANTS: El concurs és obert a tots aquells aficionats a la fotografia i que els agradi el món de les abelles i les flors.
La participació és gratuïta.
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TEMES:

A‐ Flora apícola
B‐ Treballs apícoles

IDENTIFICACIÓ: Al dors de cada obra hi anirà el tema, títol i dades de l’autor (nom, cognoms, adreça i telèfon).
FORMATS I PRESENTACIÓ: La imatge fotogràfica ha de tenir la mida entre 13x18 cm mínim i 20x30 cm màxim independentment de la
seva orientació.
OBRES:

Es poden presentar un màxim de 5 fotografies per participant i per tema. Aquestes han de ser en color i s’acceptaran
totes les tècniques fotogràfiques, a excepció de collages i muntatges. Els autors reconeixen tenir el dret d’imatge i d’autor de les
fotografies presentades al concurs.

TERMINI D’ADMISSIÓ D’OBRES: Fins al 5 de novembre. Els dijous de les 18 h a les 20 h al local social de l’ASAB. Es poden enviar per correu o
deixar a la bústia de l’ASAB. També es poden entregar als següents comerços de Castellar: Image Solutions, tenda de fotos, VILA
HOSTA i FotoPRIX.
JURAT I VEREDICTE: El jurat està format per socis de l’entitat Cámara Club Sabadell i un reconegut fotògraf de Castellar del Vallès. El jurat
decidirà les tres obres guanyadores de cada tema. El resultat es farà públic al moment del lliurament de premis. El veredicte
serà públic i inapel∙lable. Cada participant no podrà obtenir més d’un premi en cada tema, se li lliurarà el de major valor
econòmic.
RETORN DE LES OBRES: A partir de 30 dies de la clausura de l’exposició es podran passar a recollir les obres no premiades pel local de
l’ASAB, els dijous de les 18 a les 20 h. Quedaran en propietat de l’entitat organitzadora les obres premiades, reservant‐se el
dret de reproducció i publicació. Les fotos no recollides en un termini de tres mesos passaran a formar part de l’arxiu fotogràfic
de l’ASAB.
NOTES:

El fet de participar en aquest concurs obliga tots els participants a complir estrictament les bases i els horaris establerts.
L’organització es reserva el dret de modificar el programa si per causes de força major així ho creu convenient. Es tindrà cura de
totes les obres però no ens responsabilitzem de qualsevol incident que de manera involuntària pugui sofrir.
Per qualsevol dubte contacteu amb en Francesc Graells al telèfon 93 714 60 21.

IMPREVISTOS: Els que puguin sorgir seran resolts pel jurat, d’acord amb la Junta Directiva de l’ASAB.
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ORGANITZA

VII concurs

Categoria Flora Apícola:

de

Primer premi: 200 €
Segon premi: 100 €
Tercer premi: 50 €
Categoria Treballs apícoles:
Primer premi: 200 €
Segon premi: 100 €
Tercer premi: 50 €

ASSOCIACIÓ D’APICULTORS DE
BARCELONA
Edifici antiga escola de Sant Feliu
Ctra. de Castellar, 15
08211 Sant Feliu de Racó – Castellar
del Vallès

fotografia

asapibar@gmail.com
www.apicat.cat
http://asabapicultors.entitatscastellar.cat

Calendari
Exposició:
Del 15 al 29 de novembre, horari
d’obertura de 9 a 21 h., de dilluns a
dissabte
Lloc:
Mercat Municipal de Castellar del
Vallès.
Lliurament de premis:
Al recinte del Mercat Municipal el
dia 15 de novembre a les 20 h, pel
tinent d’Alcalde de l’àrea de territori
Aleix Canalís i Alsina, i el president
de l’Associació d’Apicultors de
Barcelona Salvador Mallofré i
Massana.
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