
X  CONCURS FOTOGRÀFIC  

DE LA VALL DE CAMPRODON 
 
Els  pobles de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon convoquen el X Concurs Fotogràfic  
obert al públic en general. 

L’esperit del concurs és el de destacar fotogràficament els valors del món natural, cultural i social 
de la Vall de Camprodon. 

Hi ha 3 categories: 

• PAISATGE 
Inclou aquelles fotografies relacionades amb els paisatges que trobem a la Vall de 
Camprodon  . 

• FAUNA I FLORA  
Animals i plantes que viuen en llibertat en aquestes contrades. 

• SOCIETAT i PATRIMONI  
Mercats, fires, esdeveniments (esportius, culturals...), festes... 
Esglésies, monestirs, ermites, edificis civils, oratoris... 

 

Data límit de presentació de les fotografies:  14 d’octubre de 2012  

Lliurament de premis:  6 de desembre de 2012 

 

B A S E S   D E L   C O N C U R S 
 

1. Aquest concurs és obert a tothom. 

2. Cada fotografia ha d’indicar 

• Títol de la fotografia 

• Lloc de realització  

• Categoria 

• Característiques tècniques 

• Descripció  

• Nom de l’autor, adreça, població, correu electrònic i telèfon. 

3. Cada participant podrà presentar un màxim de 10 fotografies , incorporant-les a la 
categoria o categories que desitgi. 

4. Les fotografies es presentaran en format JPG i amb una mida compresa entre 1 i 1,5 Mb. 

5. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la fotografia. 

6. L’entitat organitzadora del concurs podrà fer ús de les fotografies presentades i premiades  
amb finalitats promocionals i culturals, previ consentiment de l’autor/a i fent-hi constar el 
seu nom. 

7. Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i originalitat de les imatges enviades, 
així com del seu contingut. 

8. L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases. 

9. La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució 
inapel·lable del jurat. 



10. Abans del lliurament de premis, els guanyadors seran avisats oportunament, via telefònica 
o correu electrònic.     

11.  El lliurament de premis  tindrà lloc el dia 6 de desembre a les 18:00 h a la sala 
d’exposicions  “Germans Vila Riera”, situat a la plaça de Sta. Maria de Camprodon. 

 

P R E M I S 

 

Hi haurà sis premis per categoria:  

 

Categoria PAISATGE:  

o 1r premi : Una càmera NIKON COLPIX L25 

o 2n premi : Un àpat per a 2 persones de l’associació Cuines de la Vall de Camprodon. 

o 3r premi : 1 abonament per al Festival de Música Isaac Albèniz. 

o 4t premi : 1 carnet de soci per un any del Cinema Casal Camprodoní. 

o 5è premi : 1 abonament per a les piscines municipals de la Vall de Camprodon 

o 6è premi :  2 forfaits d’un dia per Vallter 2000. 

 

Categoria FAUNA I FLORA:  

o 1r premi : Una càmera NIKON COLPIX L25 

o 2n premi : Un àpat per a 2 persones de l’associació Cuines de la Vall de Camprodon. 

o 3r premi : 1 abonament per al Festival de Música Isaac Albèniz. 

o 4t premi : 1 carnet de soci per un any del Cinema Casal Camprodoní. 

o 5è premi : 1 abonament per a les piscines municipals de la Vall de Camprodon 

o 6è premi :  2 forfaits d’un dia per Vallter 2000. 

 

Categoria SOCIETAT I PATRIMONI:  

o 1r premi : Una càmera NIKON COLPIX L25 

o 2n premi : Un àpat per a 2 persones de l’associació Cuines de la Vall de Camprodon. 

o 3r premi : 1 abonament per al Festival de Música Isaac Albèniz. 

o 4t premi : 1 carnet de soci per un any del Cinema Casal Camprodoní. 

o 5è premi : 1 abonament per a les piscines municipals de la Vall de Camprodon 

o 6è premi :  2 forfaits d’un dia per Vallter 2000. 

  

El jurat podrà atorgar, si ho creu convenient, accèssits a aquelles fotografies que, tot i no 
obtenir premi, mereixen un reconeixement especial. 

 

També hi haurà 2 premis especials . 

• 1r premi especial : 1 càmera NIKON D5100 amb objectiu 18-55.  

 

• 2n premi especial : 1 càmera NIKON D3100 amb objectiu 18-55. 

1 abonament per a les piscines municipals de la Vall 
de Camprodon.  

 



Els sis premis de cada categoria i el primer premi especial seran escollits pels membres del 
jurat. 

El segon premi especial serà escollit de la manera següent: 

a. Els membres del jurat escolliran 10 fotografies de cada categoria. 

b. Entre l’1 i el 25 de novembre , a través de Facebook , s’obrirà una votació popular 
per escollir 3 fotografies de cada categoria. 

c. D’entre aquestes 9 fotografies (3 per categoria), el jurat escollirà  la que obtindrà el 
2n. premi especial.  

 
                             Nikon  D5100                                       Nikon  D3100                              Nikon Colpix  L25 

 

 
 
 
 
Organitza:     

 
 
Col·laboren : 
 

 


