CONCURS DE FOTOGRAFIA “LES NEVADES I PAISATGES DE CATALUNYA” DEL
CLUB NATACIÓ BADALONA
1.- OBJECTIUS- Amb motiu de ser Badalona capital de la cultura catalana 2010, el CLUB
NATACIÓ BADALONA convoca amb la col·laboració de PENTAX, CANSON INFINITY, IKEA,
VIAJES ECUADOR, l'AJUNTAMENT DE BADALONA i JOIERIA-RELLOTGERIA LA
PLANA, un concurs de fotografia en el que volem que quedi reflectida la diversitat dels paisatges
catalans. Ens mou el desig de fomentar l'estima de tot el que ens envolta i a la vegada donar-ho a
conèixer a tothom que vulgui fer-ho amb una consulta a la web del Club Natació Badalona.
2.- TEMÀTICA- Paisatges naturals, rurals i urbans (valls, muntanyes, mar, llacs, rius, costa,
ciutats, pobles, masies, etc.) i les nevades de tot Catalunya . Es valorarà la composició artística i
l'originalitat.
3.- PARTICIPANTS- L'inscripció es oberta a tothom i gratuïta.
4.- TRAMESA DE FOTOGRAFIES- Es pot fer de dues formes:
a) on line per e-mail a l'adreça cnb@cnbadalona.cat
b) personalment o per correu en suport paper fotogràfic, inkjet, o amb CD/DVD a la Secretaria del
Club Natació Badalona c/ Eduard Maristany, 5-7 Badalona- 08912.
5.- TERMINI D'ADMISSIÓ D'OBRES- Des del dia 6 de Setembre fins al 8 d'Octubre del 2010.
6.- FORMAT I NOMBRE DE FOTOGRAFIES-LES FOTOGRAFIES DIGITALS, s'han de presentar en format JPG amb un format màxim de
1024 pixels del seu cantó més gran i de 768 pixels del seu cantó més petit. No poden excedir de 2
Mb..
-EN PAPER FOTOGRÀFIC O INKJET, les obres, han d'anar muntades sobre una cartolina blanca
de 29x39. La mida de les fotografies poden ser de 21x21 cm., 29x29 cm., 21x30 cm. o de 29x39
cm., degut a que s'emmarcaran posteriorment en marcs que ens ha cedit la firma IKEA per fer
l'exposició de les millors fotografies presentades en paper que el Jurat determini.
Cada concursant pot presentar un màxim de 4 fotografies.
Al darrera de cada fotografia es farà constar el lloc on s'ha fet, el nom de l'autor o autora, telèfon i
si es soci del Club Natació Badalona. Tant si s'envien on line com amb CD/DVD també es donaran
aquestes dades.
7.- PREMISA LA MILLOR FOTOGRAFIA PRESENTADA A CONCURS (TOTS ELS FORMATS I
TOTES LES CATEGORIES)
-Primer premi .- Càmera fotogràfica digital PENTAX Optio W60 de 10 Megapixels, zoom òptic de
5x amb gran angular de 28 mm. per fotografiar paisatges, interiors o grups, resistent a l'aigua fins a
4 m. i captura vídeo HD.
CATEGORIA NO SOCIS DEL CLUB NATACIÓ BADALONA:
-Segon premi (tots els formats).- 100 euros + Lot de papers Inkjet CANSON INFINITY.
-Tercer premi (fotografia en color sobre paper fotogràfic)- Trofeu (rajola gòtica)+ llibre de la
historia de Badalona+ Lot de papers Inkjet CANSON INFINITY.
-Tercer premi (fotografia en blanc i negra sobre paper fotogràfic) – Trofeu (rajola gòtica)+ llibre
de la historia de Badalona + Lot de papers Inkjet CANSON INFINITY..

CATEGORIA SOCIS DEL CLUB NATACIÓ BADALONA:
-Primer premi social (tots els formats).- Rellotge Emporio Armani.
-Segon premi social (fotografia en color sobre paper fotogràfic).- 100 euros + Lot de papers
Inkjet CANSON INFINITY.
-Tercer premi social (fotografia en blanc i negra sobre paper fotogràfic).- Smartbox de Viajes
Ecuador Estancia Pintoresca (una nit i esmorzar per a 2 persones a escollir entre 80 hotels de gran
qualitat) + Trofeu ( rajola gòtica) + llibre de la historia de Badalona.
-Quart premi social ( fotografia en color sobre paper fotogràfic).- Lot de papers inkjet CANSON
INFINITY.
-Quart premi social (fotografia en blanc i negra sobre paper fotogràfic).- Lot de papers inkjet
CANSON INFINITY.
OBSERVACIONS:
Un participant no pot acumular diversos premis encara que sigui per fotografies diferents.
8.- VEREDICTE I ENTREGA DE PREMIS- Es farà públic en un acte que tindrà lloc el dia 5 de
Novembre del 2010 a les 19 hores en el local social del Club Natació Badalona on s'entregaran els
premis. Les millors fotografies, s'exposaran en el mateix lloc, des d'aquest mateix moment fins el
dia 20 de Novembre del 2010. A la web del Club Natació Badalona ( www.cnbadalona.cat/ ),es
publicaran els premiats a partir del 8 de Novembre del 2010 i es podran veure les fotografies.
9.- DRETS D'AUTOR- Els participants, declaren sota la seva responsabilitat, ser els autors de les
obres fotogràfiques presentades i es fan responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin
derivar de tercers autors per infracció del seus drets, d'acord amb la normativa vigent en aquesta
matèria i exoneren tant al Club Natació Badalona, Ajuntament de Badalona, Pentax, Viajes Ecuador,
Ikea, Canson Infinity, i Joieria-Rellotgeria La Plana de qualsevol reclamació o indemnització en
aquest sentit.
Els participants premiats autoritzen expressament al Club Natació Badalona i els altres
patrocinadors, a reproduir o publicar les obres tant en mitjans escrits com a les seves webs sempre
amb finalitat informativa, mai com a finalitat comercial , fent constar sempre el nom dels autors de
les obres. Les obres premiades, quedaran en propietat del Club Natació Badalona.
Les obres no premiades es podran passar a recollir del dia 25/11 fins al 15 de Desembre del 2010.
10.-JURAT- Estarà format bàsicament per reconeguts fotògrafs i artistes de Belles Arts.
CONDICIONS.- Els participants han de presentar fotografies que no hagin estat premiades en
altres concursos i es fan responsables cas que aquest fet no sigui cert.
La participació en aquest concurs, implica l'acceptació de les bases i renuncia a qualsevol reclamació legal.
El Jurat es reserva el dret a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases.
COL·LABORADORS: PENTAX (càmera digital) , CANSON INFINITY (lots de paper digital
Fine Art & Photo), JOIERIA-RELLOTGERIA LA PLANA ( c/Guifré, 82-Badalona) rellotge
Emporio Armani, VIAJES ECUADOR (c/ Guifre,189 Badalona) Pack Smartbox Estancia
Pintoresca, IKEA (marcs exposició), AJUNTAMENT DE BADALONA (trofeus rajola gòtica i
llibres de la Historia de Badalona) i CLUB NATACIÓ BADALONA (imports en efectiu, sala
d'exposicions, publicació a la Web i organització). A tots ells i als concursants els estem agraïts per
el suport rebut.

