FOTO CLUB TORDERA
Bases i temes LLIGA SOCIAL INFANTIL TORDERA 2022-2023
CONVOCATÒRIA I TEMES
1er Lliurament:
Dilluns 26 de setembre 2021. LLIURE
Descripció: Pots fotografiar el que et vingui de gust.
L’entrega: del dia 23 al 25 fins les 00:00 hores.
Votació: Del 26 al 28 de setembre a les 23:59 hores.
2on Lliurament:
Dilluns 31 d’octubre 2022. AIGUA
Descripció: El detall principal a de ser l’aigua, no s’acceptarà paisatge marí, de rius...
L’entrega: del dia 28 al 30 fins les 00:00 hores.
Votació: Del 31 d’octubre al 2 de novembre a les 23:59 hores.
Visionat: Tema anterior el dia 1 de novembre a les 19:15 hores via ZOOM.
3er Lliurament:
Dilluns 28 de novembre 2022. LLIURE
Descripció: Pots fotografiar el que et vingui de gust.
L’entrega: del dia 25 al 27 fins les 00:00 hores.
Votació: Del 28 al 30 de novembre a les 23:59 hores.
Visionat: Tema anterior el dia 29 de novembre a les 19:15 hores via ZOOM.
4art Lliurament:
Dilluns 19 de desembre 2022. REFLEXES
Descripció: Qualsevol fotografia que surti mínim un reflex. Des de superfícies polides, miralls, aigua, ulls...
També podrà servir un reflex difús, que es produeix sobre una superfície rugosa com el gel o aigua en
moviment.
L’entrega: del dia 16 al 18 fins les 00:00 hores.
Votació: Del 19 al 21 de desembre a les 23:59 hores.
Visionat: Tema anterior el dia 20 de desembre a les 19:15 hores via ZOOM.
5è Lliurament:
Dilluns 30 de gener 2023. LLIURE
Descripció: Pots fotografiar el que et vingui de gust.
L’entrega: del dia 27 al 29 fins les 00:00 hores.
Votació: Del 30 de gener al 1 de febrer a les 23:59 hores.
Visionat: Tema anterior el dia 31 de gener a les 19:15 hores via ZOOM.
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6è Lliurament:
Dilluns 27 de febrer 2023. LLUMINS
Descripció: Fotografia que inclou una part o la totalitat del lloc abandonat. Pot ser una casa, fàbrica, naus, etc.
Es prega tenir cura per la vostre seguretat i no arriscar-se en entrar per fer una fotografia.
L’entrega: del dia 24 al 26 fins les 00:00 hores.
Votació: Del 27 al 29 de febrer a les 23:59 hores.
Visionat: Tema anterior el dia 28 de febrer a les 19:15 hores via ZOOM.
7è Lliurament:
Dilluns 27 de març 2023. LLIURE
Descripció: Pots fotografiar el que et vingui de gust.
L’entrega: del dia 24 al 26 fins les 00:00 hores.
Votació: Del 27 al 29 de març a les 23:59 hores.
Visionat: Tema anterior el dia 28 de març a les 19:15 hores via ZOOM.
8è Lliurament:
Dilluns 24 d’abril 2023. COMICS PREFERITS
Descripció: Imatge realitzada al còmic que més t’agradi, ja sigui la portada o alguna escena de l’interior. Però
recorda ser creatiu/va.
L’entrega: del dia 21 al 23 fins les 00:00 hores.
Votació: Del 24 al 26 d’abril a les 23:59 hores.
Visionat: Tema anterior el dia 25 d’abril a les 19:15 hores via ZOOM.
Últim visionat: Tema anterior el dia 9 de maig a les 19:15 hores via ZOOM.
PARTICIPANTS
Tots els socis de Foto Club Tordera d’entre 5 i 11 anys. El fet de participar suposa la total acceptació de les
bases.
APARTATS
Color o Blanc i negre.
OBRES
Una foto per lliurament.
FORMAT
S´admetrà qualsevol tècnica fotogràfica, serà en format digital a l’adreça lligasocialtordera@gmail.com
IDENTIFICACIÓ
En l’arxiu de la fotografia posar el nom del participant i tema.
MIDES DIGITALS
2500 píxels de base en la part més llarga; sempre a 200 ppi de resolució.
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VEREDICTE
Tots els socis participants via formulari, és obligat votar dins de les dates i horaris establerts, els socis que no
participi també podrà votar, però no serà obligatori.
En el cas que un participant no votés dins dels dies establerts, independentment de la puntuació que hagi tret,
només se li sumaran 5 punts a la seva fotografia.
ADMISSIONS
Si una obra no s'ajusta al tema el jurat d’admissió la desqualificarà. No s’acceptaran obres que portin impresos
noms o marques identificables de l’autor i les que s’hagin fet en algun taller on l’autor no hagi preparat la llum,
atrezzo, etc. On només té que prémer el botó de la càmera . En aquest cas l’obra obtindrà la puntuació més
baixa del veredicte que serà de 5 punts.
JURAT
Tots els socis de la categoria podran votar a traves d’un formulari.
Cada formulari consta d’una escala de puntuació que seran el 6, 8 i 10 per foto. Solament es podrà donar un 10
per lliurament i aquest serà obligatori, es a dir, no podrà quedar desert, la resta de puntuació es podrà repetir.
L’autor a de clicar la casella d’autor en la seva foto.
Els majors d’edat no podran votar
TROFEUS
Hi haurà 3 premis per als millors classificats.
En cas d’empat, obtindrà el premi el participant que hagi participat en totes les entregues o hagi liderat més
vegades amb la màxima puntuació.
LLIURAMENT TROFEUS

Es farà al dinar o sopar de clausura de la Lliga. El lloc i la data s’anunciaran oportunament als socis una
vegada acabada la lliga.
OBSERVACIONS








FOTO CLUB TORDERA es reserva el dret de reproduir o publicar qualsevol de les obres presentades, amb
finalitats no lucratives, i sempre citant-ne l’autor.
Pel sol fet de participar-hi, els autors reconeixen esser posseïdors del copyright de les seves fotografies i,
en conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets d’imatge. FOTO CLUB TORDERA s’eximeix de
qualsevol conflicte de publicació de l’obra.
Pel sol fet de prendre part a la lliga fotogràfica, els participants es comprometen a no reivindicar els
drets d’autor per la reproducció de les seves obres en: catàlegs, cartells, dossier de premsa, reportatges,
pagina web... altres mitjans que ara no coneixem o que puguin existir en un futur, relacionats amb FOTO
CLUB TORDERA.
Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per la junta de FOTO CLUB TORDERA.
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