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CONCURS POPULAR DE FOTOGRAFIA
CLUB EXCURSIONISTA TEIÀ - 2021
El concurs de fotografia que organitza el CET és obert a la participació de qualsevol soci. El
concurs té la finalitat de crear un espai per valorar i estimar el nostre entorn natural i que
és objecte de les nostres activitats.
Dues categories:
1.- Fotografies de qualsevol activitat organitzada pel Club Excursionista Teià, de fotos fetes
els últims dos anys.
2. “Natura i esport de muntanya” fotografies de socis fetes en qualsevol lloc del mon també
últims dos anys.
1. Cada participant pot concursar amb un màxim de 3 fotografies per cada una de les dues
categories.
2. Els participants no poden votar les seves pròpies fotografies.
3. Les fotografies presentades no podran haver estat premiades en altres concursos del CET.
4. Els participants han de declarar-se autors de les obres. En cas contrari ells són els responsables
directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions dels autors originals. Els
drets d'autor de les fotografies premiades seguiran essent del fotògraf.
5. Les fotografies s’hauran de fer arribar en format digital i bona resolució a
teiaclubcet@hotmail.es, indicant concurs de fotografia 2021.
6. El període de recepció de fotografies: del 1 de febrer fins al 15 de febrer del 2021
7. El correu electrònic amb les fotografies ha d'incloure per cada fotografia enviada:
Categoria, Títol de la imatge, ubicació de la imatge, any emissió i nom i cognoms de l'autor
8. Totes les fotografies rebudes seran penjades al Facebook
del Club Excursionista Teià i a la
nostra web: clubexcursionista.cat, identificades amb un número correlatiu (#), per que tothom
les pugui veure i els socis votar el # de les fotos que li agradin més.
9. La votació: a partir del 21 de febrer del 2021 fins el mateix matí del 27 de febrer.
Cada soci podrà votar com a màxim 2 fotografies per categoria identificades pel seu número:
Millor foto categoria 1, Num. #, #
Millor fotografia categoria 2, Num. #, #
Enviarà un email a teiaclubcet@hotmail.es, a on indicarà el nom o noms dels socis que voten.
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10. Es premiarà per cada categoria:
i) Primer premi
ii) Segon premi
iii) Tercer premi
11. El recompte de vots enviats telemàticament al CET i entrega de Premis als guardonats serà
telemàtica i presencial a la sala d’Actes gran de la Unió, després de l’Assemblea, el dissabte 27
de febrer del 2021, els premiats no assistents se’ls hi comunicarà per email per recollir el Premi.
12. Les fotos guanyadores seran publicades al facebook i a la web (sense nom d’autor)
13. Totes les fotografies participants podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells o qualsevol suport
de promoció del Club Excursionista Teià.
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