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L’Agrupació Borrianenca de Cultura, dins el
programa del Maig Cultural i Festiu 2008,
convoca un concurs de fotografia centrat en la
ciutat de Borriana, en commemoració del 775
aniversari de la conquesta de Jaume I (16 de
juliol de 1233).

1.

8.

Poden participar tots els aficionats a la
fotografia, sense límit d’edat. El concurs
està obert a professionals i amateurs.

2.

La temàtica per al concurs és   la ciutat
de Borriana (destacant-hi qualsevol recreació històrica, humana, urbanística o
paisatgística).

3.

Les imatges han de tindre unes mesures
mínimes de 1024 x 768 píxels i màximes
de 1280 x 1024, a 72 ppp de resolució.
El format d’imatge serà .jpg o .gif. No
s’acceptaran fotografies fora d’aquests
paràmetres.

4.

Les imatges poden ser originals o processades per mitjà de programes de tractament
digital, photoshop, photopaint, etc…

5.

No s’accepten sèries fotogràfiques, únicament es podran presentar un màxim de 3
fotografies de temàtica diferent.

6.

La data límit per a la recepció de les imatges és el 21 d’Abril del 2008.

7.

La resolució del concurs es farà pública
dissabte 10 de maig, a les 5 de la vesprada, al local de l’Agrupació Borrianenca
de Cultura (C/Encarnació, 45, entresòl).
En el mateix lloc s’exposaran les fotos seleccionades.

Els premis seran els següents:
1er premi: dotat amb 500 € (cinc-cents
euros)
2on premi: dotat amb 250 € (dos-cents cinquanta euros)
3er premi: dotat amb 100 € (cent euros)
A banda, hi haurà nou accèssits amb
menció honorífica.
En total, doncs, se seleccionaran dotze fotos d’entre totes les presentades.

9.

El jurat estarà format per Joaquim Bosch,
Ramon Usó, Quique Tejedo (“Terri”) i Noemí Santàgueda.

10. Les fotos han d’enviar-se a la següent

adreça de correu electrònic: concursabc@
servercronos.com. Cal   anotar-hi el lema
Concurs ABC-Borriana, i és imprescindible fer constar el nom complet, direcció
i telèfon de l’autor. També poden entregarse en format digital, CD o altres a l’adreça
postal de l’Agrupació, l’apartat 155 de
Borriana.

11. Totes les fotografies presentades queda-

ran en la base de dades d’ABC, podentse emprar en qualsevol publicació o campanya publicitària que l’ABC considere
oportuna, sempre citant el nom de l’autor.
No se sol·licitaran originals excepte el de
la/les fotografia premiada/des.

12. La participació en el concurs suposa

l’acceptació de tots els punts d’aquestes
bases.
Fotografia de portada: Ramon Usó

