VIII CONCURS
FOTOGRÀFIC ESO
ESO, BATXILLERAT I FP
BASES
Tema: Lliure.
Qui hi pot participar: Podrà participar-hi l’alumnat
matriculat a qualsevol curs de l’ESO, Batxillerat o CF
de qualsevol escola associada a la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya (FECC).
Nombre d’obres: Màxim de 5 per autor/a no
premiades en anteriors edicions d’aquest concurs.
La participació serà individual.
Tècnica: Totalment lliure. Color o B/N.
Format: Les fotografies han de ser en format digital.
La imatge serà de 1024 píxels a la banda més llarga
amb una resolució de 72 ppp. Els arxius seran JPG i
el pes no ha de sobrepassar els 2Mb.
Tramesa: Per correu electrònic a l’adreça
fotosfeac@escolacristiana.org. Cal fer constar per
cada imatge:
•
•
•
•
•
•
•
•

CALENDARI
Termini d’admisió: 16/11/2019
Veredicte: A la seu de la FECC
Comunicació dels premis: Es comunicarà a través de
la pàgina web FEAC
Lliurament de premis: Es comunicarà la data i el lloc
oportunament
PREMIS
S’atorgarà un primer, segon i tercer premi per
categoria. Una vegada verificat que els premiats
compleixen els requisits establerts, l’organització
comunicacrà, mitjançant la seva pàgina web
(www.escolacristiana.org/feac), el llistat de
premiats definitiu.

1r premi ESO 18/19
Enric Fàbregas

Nom i cognoms de l’autor
Curs
Títol de la fotografia
Categoria a la qual concorre
Adreça de correu electrònic de contacte
Telèfon de contacte
Escola a la qual pertany
Autorització dels drets d’imatge de les
persones que apareixen a la fotografia.
2n premi ESO 18/19
Marina Tatjé

Reproducció de les obres: Totes les fotografies
enviades al concurs podran ser utilitzades en els
butlletins i altres materials que editi la FECC. Els
autors cedeixen a la FECC els drets d’ús de la imatge
i la Fundació es compromet a citar, en tot cas, el
nom de l’autor o autora, sempre que s’hagi de
reproduir la imatge. Qualsevol fotografia que no
vagi acompanyada de l’autorització o autoritzacions
corresponents quedarà automàticament exclosa de
la participació en el concurs.
Notes: Cada autor podrà optar a un sol premi per
categoria. El fet de participar en aquest concurs
implica la total acceptació d’aquestes bases.

3r premi ESO 18/19
Ariadna Miguel

