CALENDARI
• Termini d’admissió: dissabte 3 de setembre de 2022.
• Veredicte: diumenge 4 de setembre a les 10:30h.
• Comunicació del Veredicte: per telèfon o e-mail als premiats i a la resta de
concursants en retornar les obres.
• Lliurament de Premis: diumenge 10 de setembre a les 17 h al local social;
Lluïsos d’Horta, C/ Feliu i Codina 7-9, 08031 BCN.
• Exposició: del 10 al 30 de setembre, en horari d’obertura dels Lluïsos
d’Horta.
• Devolució: Les obres no premiades seran retornades durant el mes
d’octubre.
• Les obres premiades quedaran en poder del Grup Fotogràfic d’Horta i seran
exposades a la Web www.lluisoshorta.cat
NOTES:
• Les obres rebudes seran tractades amb la màxima cura, no fent-nos
responsables de deterioracions per causes alienes a la nostra voluntat.
• Els autors, són responsables exclusius del dret d’imatge que puguin generar
les seves obres.
• No es concedirà més d’un premi per concursant.
• El Grup Fotogràfic d’Horta, es reserva el dret de la reproducció de les obres
que cregui oportunes, citant el nom de l’autor i sense cap benefici
econòmic.
• Concurs puntuable per l ’obtenció de les distincions A.F.C.F. i M.F.C.F. pels
socis de la F.C.F.
• La participació en aquest concurs, suposa la total acceptació d’aquestes
bases.
CALENDARIO
• Plazo de admisión: sábado 3 de septiembre de 2022.
• Veredicto: domingo 4 de septiembre a las diez y media de la mañana.
• Comunicación del Veredicto: por teléfono o e-mail a los premiados y al resto
de concursantes al devolverles las obras.
• Entrega de Premios: domingo 10 de septiembre a las 17 h en el local social;
Lluïsos d’Horta, C/ Feliu i Codina 7-9, 08031 BCN.
• Exposición: del 10 al 30 de septiembre, en horario de apertura de Lluïsos
d’Horta.
• Devolución: Las obras no premiadas serán devueltas el mes de octubre.
• Las obras premiadas quedarán en poder del Grup Fotogràfic d’Horta y serán
expuestas en la página web: www.lluisoshorta.cat
NOTAS:
• Las obras recibidas, serán tratadas con el máximo cuidado, no haciéndose
responsables de las deterioraciones por causas ajenas a la nuestra voluntad.
• Los autores, son responsables exclusivos del derecho de imagen que puedan
generar sus obras.
• Solo se concederá 1 premio por concursante.
• El Grup Fotogràfic d’Horta, se reserva el derecho de reproducción de las obras
que crea oportunas, citando el nombre del autor i sin ningún beneficio
económico.
• Concurso puntuable para la obtención de las distinciones A.F.C.F. y M.F.C.F.
para los socios de la F.C.F.
• La Participación en este concurso, supone la íntegra aceptación de
estas bases.
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PARTICIPANTS
Tots els afeccionats a la fotografia que ho
desitgin.

IPAN

PARTICIPANTES
Todos los aficionados a la Fotografia que lo
deseen.

TEMA I MODALITAT
Tema i tècnica lliures.

TEMA Y MODALIDAD
Tema y técnica libres.

OBRES
Màxim de tres obres per concursant i que no
hagin estat premiades en anteriors edicions
del “Lliri de Sant Lluís”.

OBRAS
Máximo de tres por concursante y no
premiadas en anteriores ediciones del Lliri
de Sant Lluís.

MIDES I PRESENTACIÓ
Lliures de paper i imatge fotogràfica. Les obres
han d’anar muntades sobre cartolina de 30 x
40 cm.

TAMAÑO Y PRESENTACIÓN
Libres de papel e imagen y montadas sobre
una cartulina de 30 x 40 cm.

IDENTIFICACIÓ
Les obres portaran darrera anotats, títol,
nom, telèfon, e-mail i adreça de l’autor i en
el seu cas, Entitat Fotogràfica a la qual
pertany i nº de soci complet de la Federació
Catalana de Fotografia.
TRAMESA
A Grup Fotogràfic d’Horta, C/ Feliu i Codina
7 i 9, 08031 BCN, de 17 a 20 h.
JURAT
Format per tres persones reconegudes per la
Federació Catalana de Fotografia. El seu
veredicte serà públic i inapel·lable.

IDENTIFICACIÓN
Las obras llevarán anotado en el dorso,
título, nombre, e-mail y domicilio del autor y
en su caso, Entidad Fotográfica a la que
pertenece y nº de socio completo de la
Federació Catalana de Fotografia.
ENVIOS
A Grup Fotogràfic d’Horta, C/ Feliu i Codina
7 i 9, 08031 BCN.
JURADO
Formado por tres personas reconocidas por
la Federació Catalana de Fotografia. Su
veredicto será público e inapelable.

PREMIS
PREMI D’HONOR: Trofeu Lliri de Sant Lluís de
plata daurada i 120 €.
PRIMER PREMI: Placa Trofeu Lliri de Sant
Lluís de plata daurada i 90 €.
SEGON PREMI: Placa Trofeu Lliri de Sant Lluís
de plata i 60 €.
TERCER PREMI: Placa Trofeu Lliri de Sant
Lluís de bronze i 30 €.
Nota: El Premi d’Honor es concedirà a la
millor col·lecció (de tres fotografies) i els
altres premis a obres individuals.
Hi haurà tres trofeus per als Socis millor
classificats que no hagin obtingut cap premi.

PREMIOS
PREMIO DE HONOR: Trofeo Lliri de Sant Lluís
de plata dorada y 120 €.
PRIMER PREMIO: Placa Trofeu Lliri de Sant
Lluís de plata dorada y 90 €.
SEGUNDO PREMIO: Placa Trofeu Lliri de Sant
Lluís de plata y 60 €.
TERCER PREMIO: Placa Trofeu Lliri de Sant
Lluís de bronce y 30 €.
Nota: El Premio de Honor se concederá a la
mejor colección (de tres fotos) y los demás
premios a obras individuales.
Habrá tres trofeos para los Socios mejor
clasificados que no hayan obtenido ningún
premio.

