
 Club Nàutic Riba-roja d’ Ebre 

CONCURS DE FOTOGRAFIA 

 

Data límit presentació: 1 de Juny 

Presentació: Les fotografies poden estar realitzades amb càmera 

analògica, digital o qualsevol dispositiu digital i es presentaran en 

blanc i negre o color, en paper fotogràfic. És obligatori que totes 

les fotografies presentades també es presentin en format digital i 

a més es podran enviar per e-mail a :  

clubnauticribaroja@hotmail.es 

Temàtica: L’Ebre 

Bases: 

 L’ inscripció en aquest concurs és gratuïta i hi pot participar 

qualsevol persona, aficionat o professional. 

 No s’admeten collages, muntatges, fotografies pintades, 

fotografies manipulades ni fotografies en HDR. Només 

s’acceptaran les fotografies originals.  

 Les fotografies hauran de ser inèdites i no podran haver 

estat premiades en altres concursos fotogràfics. 

 La mida de les fotografies presentades serà  20 x 30 cm o 

de 24 x 30 cm 

 S’admeten un màxim de quatre fotografies per autor. 

 Les fotografies podran ser de qualsevol data. 

 A totes les fotografies haurà de sortir el riu Ebre. 

 El termini d’admissió tanca el dia 1 de Juny a les 15:00h.  
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Darrere de cada fotografia hi constarà el títol i el lloc 

on es va realitzar així com el pseudònim de l’autor. En 

un sobre tancat, a part, i amb el mateix títol i pseudònim, 

s’hauran de trametre les  

 

dades personals del concursant ( Nom, cognom, direcció i telèfon 

de contacte). 

El jurat estarà format per personalitats vinculades al món de la 

fotografia de Riba-roja d’Ebre. 

La decisió del jurat serà inapel·lable. 

El guanyadors cedeixen els drets de reproducció de les seves 

obres per qualsevol finalitat informativa i/o publicitària dels 

organitzadors, posant el nom de l’autor i sense poder cedir-les a 

tercers. La resta seran retornades als participants que així ho 

demanin un cop finalitzada la temporada d’estiu 2015. 

Les fotografies guanyadores quedaran a les instal·lacions de Club 

nàutic durant tota la temporada d’estiu. 

Els premiats hauran d’estar presents a l’hora de l’entrega dels 

premis o bé delegar a algú. 

Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament 

dels premis que tindrà lloc el diumenge dia 6 de juny de 2015 a 

les instal·lacions del Club Nàutic de Riba-roja d’Ebre. 

Les fotografies seran exposades al públic durant tot el dia de 

l’entrega de premis. 

L’organització podrà introduir les modificacions que siguin 

convenients per al bon funcionament del concurs, i el jurat 
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resoldrà les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la 

interpretació d’aquestes bases. 

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les 

bases en tots els seus aspectes. 


