Bases de la 43ena Lliga Social de Fotografia 2015/2016
Foto-Film Calella
PARTICIPANTS
Els socis de Foto-Film Calella.
MODALITATS
Paper i Digital: Totes les obres presentades hauran de ser inèdites a la Lliga.
S’atorgarà UN PUNT EXTRAORDINARI, a tots els participants que presentin també la seva obra en
format digital per ser comentada a la reunió habitual d’autors, paral·lela a la del jurat.
TEMÀTICA
Lliure.
MIDES
Paper: Imatge fotogràfica lliure. Presentades en un suport rígid de 40x50 i sense emmarcar.
Digital: Com a màxim un dia abans del dia del lliurament, caldrà que envieu per mail a
(foto@fotofilmcalella.org ) la vostra foto en format jpg i amb una resolució a 72 pp i amb la mida del
cantómés llarg no superior a 1600 píxels, indicant en el mail si autoritzeu o no la publicació a la plana web
de la vostra obra. Si no es fa aquesta indicació, entendrem que SI autoritzeu publicarla. Si algú no pot
enviar-la, la podrà portar el mateix dia de l’entrega, però això farà que el procés sigui molt més lent.
IDENTIFICACIÓ
El nom de l’autor al dors de les obres i al mail.
ADMISSIÓ
Paper: Rigorosament a partir de les 22 hores fins les 22,30 h.
Digital: Un dia abans del lliurament (foto@fotofilmcalella.org)
JURAT
Membres d’altres agrupacions, nomenats per FFC. Començarà a fallar a partir de les 22,30 h.
EXPSICIÓ
Les fotografies en Paper dels lliuraments dels mesos de Desembre, Gener, Febrer i Març no es podran
retirar fins el següent lliurament, ja que romandran exposades al Local Social mentre dura el curset de
fotografia. Per evitar que siguin malmeses,seran protegides amb marcs que proporcionarà FFC.
LLIURAMENTS
Tots els segons DIVENDRES de cada mes. *A excepció del mes de MAIG (últim lliurament) que
s’indicarà prèviament, amb motiu de crear un acte festiu i de lliurament de premis dintre la
programació del “50è Aniversari de FFC” l’any 2016.
09-10-2015 13-11-2015 11-12-2015 08-01-2016
12-02-2016 11-03-2016 08-04-2016 *MAIG-16
PREMIS
Tindran premi:
A) Per ordre de millor puntuació, i fins a un total del 10% del total del nombre total de participants.
B) Els DOS participants debutants, que hagin fet el curset de FFC en els 2 darrers anys, i que obtinguin
millor puntuació. Aquest premi no és pot guanyar dos cops.
C) Els guanyadors de cadascun dels lliuraments. (Entenent que dins d’aquest apartat únicament es pot
rebre un premi independentment del nombre d’entregues guanyades.) Per poder optar a premi cal haver
presentat foto a TOTES 8 entregues. Els premis no son acumulatius, si bé seran mencionats a la
placa que així ho proclami.
D) Entre les fotos guanyadores de lliuraments s’escollirà la millor FOTO DE LA LLIGA (aquest veredicte
l’efectuarà un jurat extern a FFC al qual se li enviaran les fotos en format digital).

