
                           

CONCURS FOTOGRÀFIC
« FELIÇOS?»

CIPFP BATOI, amb l'objectiu de fomentar la cultura entre tots els alumnes de la Red 
Unesco, convoca el present concurs

BASES.-
1. Participants: Podran participar tots els alumnes matriculats durant el curs escolar 

2019-20 en una Escola associada a la RED Unesco.

2. Temàtica: El tema del concurs serà la «Feliços?”.

3. Obres: Cada participant podrà presentar 3 fotos.

4. Tècnica: S'acceptarà qualsevol tipus de tècnica, incluint fotomontatges, 
fotocollages, etc., sempre que el resultat final es presente en formato digital.

5. Format: Sols s'admetran en fotografies en format digital. Els arxius  hauran de  ser 
de tipus JPG, espai de color sRGB, i que el seu costat  major no supere 4000 pix, 
(resolució 240 ppp.) El pes de cada arxiu no superarà 1,5 Mb (comprensió mitja).

6. Presentació: Les obres s'enviaran al e- mail unesco@cipfpbatoi.es 

En el correu hauran  d'indicar-se les dades del participant:
- Nom i cogmons.
- Grup 
- Centre Educatiu on cursa els seus estudis.
- Telèfon

També haurà d'i indicar-se el nom dels fitxers, acompanyats d'una petita explicació 
de cada fotografia.

7.  Jurat: El jurat estarà format per persones de reconeguda solvència en l'àmbit de la
fotografia i el  seu fallo serà inapel·lable.
Els resultats del fallo seran publicats en la web del CIPFP Batoi, avisant 
telefònicament als premiats.

8. Premis: S'establixen un total de 3 premis. 
1er Premi: 150 euros
2º Premi: 125 euros
3er Premi: 100 euros



                           

9. Exposició: El Centro Organitzador, junt amb l'AFA (Agrupació Fotogràfica 
Alcoiana) realitzarà una selecció de 20 obres d'entre totes las fotografies 
presentades.
Las imatges seleccionades seran impreses i muntades amb “qualitat museu”, 
conformant una mostra que serà exposada a la Sala “FUNDACIÓN MUTUA 
LEVANTE” en Pza. Espanya nº 15 d'Alcoi.

10.  Calendari:

- Admissió.- De desembre fins les 24:00 hores del día 15 de març de 2020
- Fallo.- El Fallo serà al mes d’abril. El Fallo sera comunicat per correu electrònic 

als premiats en un termini màxim de 2 díes
- Inauguració i entrega de premis.- Al mes  de maig de 2020,  en la Seu “ 

FUNDACIÓN MUTUA LEVANTE”. 

11.  Varis:

- Les obres premiades, així com les exposades, passaran a formar part dels fons 
artístics del Centre Organitzador, qui es reserva el dret de propietat, reproducció
i  difusió de les obres, amb menció específica dels autors.

- Els participants es responsabilitzen totalment de que no existisquen drets de 
tercers en les obres presentades, així com de tota possible reclamació per drets
d'imatge.

- El Jurat podrà declarar deserts els premis i la seua decisió serà inapel·lable.
- El fet de presentar obres en aquest Concurs suposa la conformitat amb les 

presents bases. Qualsevol circumstància no prevista en les presents bases serà
resolta per el Jurat.

COL-LABOREN:


