FOTO CLUB TORDERA
Bases i temes LLIGA SOCIAL TORDERA 2020-2021
CONVOCATÒRIA I TEMES
1er Lliurament:
Dilluns 28 de setembre 2020. ARBRE/ARBRES
Descripció: Planta (botànica) perenne de tronc elevat i llenyós que ordinàriament presenta branques a partir de
certa alçada (5m). S'ha de veure com a mínim un tronc i una branca o tronc i arrels. Les palmeres i els arbustos
no són arbres, per tant no seran admesos. Fulles soltes d'arbre caigudes a terra, o veure només fulles a les
branques no seran admeses sinó es veuen els troncs. No s'admeten arbres genealògics ni d'organigrames
d'empreses, arbre de lleves, arbres de plàstic com poden ser els arbres de Nadal.
No s'admeten vistes del bosc des de lluny, s'han de distingir els troncs i les branques. Trossos de fusta tallada o
troncs tallats i amuntegats, no són arbres. Si són admesos els arbres secs, cremats, de fulla caduca i/o perenne.
L’entrega: del dia 25 al 27 fins les 00:00 hores.
Votació: del 28 de setembre al 30 fins les 00:00 hores.
2on Lliurament:
Dilluns 26 d’octubre 2020. STREET
Descripció: És la fotografia protagonitzada per la condició humana en llocs públics. Requereix la presència d'un
carrer i/o d'un entorn urbà. Encara que les persones en general són el principal subjecte en aquest marc
fotogràfic, l'absència de persones, la seva petjada o elements propis d'entorns urbans amb caràcter estètic o de
denúncia poden aparèixer. Composició i oportunitat són els aspectes clau d'aquest gènere. L'objectiu
fonamental de la fotografia de carrer és la creació d'imatges en un moment clau o decisiu. La fotografia de
carrer es pot centrar en mostrar emocions, així com en el registre de la història des de baix des d'un punt de
vista emocional.

SI

NO

L’entrega: del dia 23 al 25 fins les 00:00 hores.
Votació: del 26 al 28 fins les 00:00 hores.
Visionat: dia 26 d’octubre a les 20:15 hores tema Arbre/Arbres
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3er Lliurament:
Dilluns 30 de novembre 2020. LA DONA
Descripció: Qualsevol fotografia que surti mínim una dona.
L’entrega: del dia 27 al 29 fins les 00:00 hores.
Votació: del 30 al 2 de desembre fins les 00:00 hores.
Visionat: dia 30 de novembre a les 20:15 hores tema Street
4art Lliurament:
Dilluns 28 de desembre 2020. TEMA LLIURE
L’entrega: del dia 25 al 27 fins les 00:00 hores.
Votació: del 28 al 30 fins les 00:00 hores.
Visionat: dia 28 de desembre a les 20:15 hores tema La Dona
5è Lliurament:
Dilluns 25 de gener 2021. AGULLES DE FUSTA D’ESTENDRE LA ROBA
Descripció: No s’acceptarà agulles que no siguin de fusta i per estendre la roba...

SI

NO
L’entrega: del dia 22 al 24 fins les 00:00 hores.
Votació: del 25 al 27 fins les 00:00 hores.
Visionat: dia 25 de gener a les 20:15 hores tema Lliure

SI

NO
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6è Lliurament:
Dilluns 22 de febrer 2021. ANIMALS EN LLIBERTAT
Descripció: No s’admeten animals de companyia encara que estiguin pel carrer sols (gats, gossos...) o ocells de
gàbia o altres animals en la mateixa situació. Tampoc s’acceptarà peixos en peixeres. Si s’acceptarà ocells en
llibertat, cabirols, guineus i tota classe de fauna terrestre o marina i on es vegi que no està tancat, com pot ser
un zoo o gàbia.
L’entrega: del dia 19 al 21 fins les 00:00 hores.
Votació: del 22 al 24 fins les 00:00 hores.
Visionat: dia 22 de febrer a les 20:15 hores tema Agulles de Fusta d’estendre la roba
7è Lliurament:
Dilluns 29 de març 2021. Velocitat d’obturador lenta
Descripció: Per velocitat d'obturació lenta entenem allò que se situa per sota de 1/60 segons. Amb aquest
temps d'exposició aconseguirem captar el moviment produït pels objectes o subjectes que apareguin en la
nostra presa. Fins i tot la pròpia fotografia podria sortir-nos moguda pel moviment que causem al prémer
l'obturador. La sensació que es genera utilitzant aquestes velocitats és de dinamisme.

Carrer Sant Antoni, número 9, 2on pis, 08490 Tordera (Barcelona) – e-mail: fotoclubtordera@gmail.com – web: www.fotoclubtordera.cat

FOTO CLUB TORDERA
L’entrega: del dia 26 al 28 fins les 00:00 hores.
Votació: del 29 al 31 fins les 00:00 hores.
Visionat: dia 29 de març a les 20:15 hores tema Animals en llibertat
8è Lliurament:
Dilluns 26 d’abril 2021. Festes i tradicions populars catalanes
Descripció: Acceptarem correfocs, geganters, balls populars, castellers i altres exhibicions relacionat amb el
tema
L’entrega: del dia 23 al 25 fins les 00:00 hores.
Votació: del 26 al 28 de maig fins les 00:00 hores.
Visionat: dia 26 d’abril a les 20:15 hores tema Velocitat d’obturador lenta

Visionat de la 8ª entrega el dilluns 31 de maig a les 20:15 hores
PARTICIPANTS
Tots els socis de Foto Club Tordera. 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 fotoclubtordera@gmail.com
IDENTIFICACIÓ
En l’arxiu de la fotografia posar el nom del participant i tema.
MIDES DIGITALS
1024 píxels de base si el format de la imatge es horitzontal; 768 píxels d´alçada si el format es
vertical; sempre a 200 ppi de resolució.
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.
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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 podran votar a traves d’un formulari.
Cada formulari consta d’una escala de puntuació de l’1 al 5 per foto. Solament es podrà donar un 5 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.
PUNTUACIÓ
La suma total de les votacions del 1 al 5.
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.

Tordera – Juny 2020
La Junta
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