II Ral·li fotogràfic Ràfol d'Almúnia
Els amants de la fotografia, aficionats o professionals, teniu una nova cita el pròxim dia 11 i 12 de maig,
el segon Ral·li fotogràfic de Ràfol d'Almúnia.
L'activitat està organitzada per l'associació cultural Barsella, i amb la col·laboració de l'Ajuntament i
(associació fotogràfica audiovisual de Pedreguer)"AFAP" i patrocinada per Onion And Back i Alehop.
Un dels objectius d'aquesta activitat és que els participants descobrisquen un enclau meravellós a les
faldes de Segària, intercanviar opinions i xarrar en un esmorzar de germanor que tindrà lloc el mateix
diumenge de 9 a 10 del matí, a banda de gaudir com no de l'afició que ens uneix, la fotografia.
Com no podria ser d'altra manera, els millors fotògrafs seran recompensats, amb premis econòmics.
El preu de la inscripció serà de 10 euros i el pagament es podrà fer des del número de conter
"ES9431590044582540156425" posant el vostre nom, o bé en metàl·lic el dia d'entrega dels objectius.
Inclourà l'esmorzar del diumenge.
Les inscripcions es podran fer des del mail: associacioculturalbarcella@gmail.com , i hauran de fer-se
abans del 22 d'Abril
S'haurà d'adjuntar:
nom i cognoms
DNI/nie
data de naixement (en cas de ser menor s'haurà d'aportar l'autorització del pare/mare/
tutor)
telèfon
correu electrònic.
El Ral·li començarà a les 20 h de dissabte 11, ens reunirem(a eixa hora) a l'auditori on l'organització
lliurara els objectius a fotografiar.
És requisit indispensable que la primera foto de la targeta (prèviament formatejada) que presentarem
siga del full dels objectius.
Les fotos es presentaran en format . Jpg i no serà admés cap retoc post fotogràfic, sent desqualificat de
manera automàtica al detectar-se'n.
L'entrega de fotos es farà en l'auditori el diumenge 12 de 13 h a 14 h.
L'entrega de fotos passat aquest horari serà penalitzada.
El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 17 a les 20 h en l'auditori.
Els premis seran de:
200 euros, millor col·lecció
100 euros, 2° millor col·lecció
50 euros, millor foto
50 euros, premi especial Onion and back
El jurat estarà format per un membre de l'associació cultural Barcella, dos membres de l'AFAP i un
membre de l'ajuntament. Qualsevol situació no descrita en les bases serà resolta pel jurat de manera
inapel·lable. Les fotografies no podran fer propaganda de cap establiment comerç o negoci.
Les fotos entregades passaran a ser part de l'arxiu municipal i podran ser utilitzades en la promoció del
poble, sempre amb la deguda citació d'autoria.
La participació en el concurs implica l'acceptació total de les bases.
El Ràfol d'Almunia a 2 d'abril de 2019

