
12è. CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA FUNDACIÓ PERE RELATS

Objectiu del concurs: crear un espai d’intercanvi entre les persones vinculades a la residència i centre de
dia tot apropant l’art de la fotografia al món de la gent gran.

El lema del concurs de fotografia d'enguany és: “On hi ha amor hi ha vida”

Sigues capaç de reflectir aquest missatge amb una fotografia i participa en aquest concurs.

Premis:

S’atorgaran tres premis.

Es valorarà la qualitat fotogràfica i que el treball reflecteixi bé el lema del concurs.

Bases:

Podran participar en aquest concurs qualsevol persona que es pugui adreçar in situ a recollir el premi (no
es faran enviaments dels premis als guanyadors/res), així com les persones ateses, les seves famílies,
treballadors/es i voluntaris/es.

El format de les fotografies podrà ser imprès (màx.20x30cm) i/o  en format digital, en color o blanc i negre.

Les fotografies impreses, han d’entregar-se a recepció dins d’un sobre tancat.

Ha de constar:
- fotografia impresa
- dades personals de l’autor/a
- títol de la fotografia

Les fotografies en format digital es podran enviar via:
- Correu electrònic: sarai@pererelats.org
- WhatsApp: 662386895
- Instagram direct: @fundaciopererelats
- Facebook Messenger: fundaciopererelats

Només s’admetrà 1 fotografia per autor/a.

Les obres s’hauran de fer arribar entre el dies 5 de desembre i 28 de desembre de 2022

El jurat estarà format pels usuaris del taller d’Artteràpia, una persona de l’equip tècnic i una persona
aficionada a la fotografia de l’entitat. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis que s’efectuarà dins la festa
de celebració de Cap d’any a la Residència Venero el dia 30 de desembre de 2022.

La Fundació Pere Relats tindrà el dret d’utilitzar les fotografies guanyadores en qualsevol activitat
professional o de promoció de l’entitat, citant el nom de l’autor/a de la fotografia.

La participació al concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
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