CONCURS DE FOTOGRAFIA AMATEUR DE LA INTERCOL·LEGIAL DE SÈNIORS
La Intercol·legial de Sèniors convoca el I concurs de fotografia, que es celebrarà en el
Col·legi de Metges, i es regeix per les següents bases:
1. Participació
En principi poden concórrer al concurs tots els col·legiats sèniors i cònjuges, a partir de 60 anys,
membres dels Col·legis següents: Col·legi de Metges de Barcelona, Col·legi d’Advocats de
Barcelona, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Col·legi d’Economistes de Catalunya,
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de
Barcelona, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Col·legi d’Actuaris de Catalunya, Col·legi
d’Educadors/es Socials i Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, i altres col·legis adherits
posteriorment a la Intercol·legial de Sèniors.
2.Temàtica
El Concurs està reservat a tots els aficionats a la fotografia amateurs, i la temàtica de les
fotografies és lliure i s’admeten tant en blanc i negre com en color, fetes amb càmera o amb
mòbil.
No s’acceptaran fotomuntatges, ni collages, ni tècniques de pintura sobre imatge, ni fotografies
que continguin qualsevol text imprès o marca d'aigua.
En cas que en les fotografies apareguin imatges de persones físiques, els concursants han de
garantir que tenen el seu consentiment exprés per reproduir o publicar-ne les imatges, i en
particular per participar en aquest concurs complint les condicions establertes en aquestes
bases.
El participant es fa plenament responsable del contingut de les fotografies amb total indemnitat
del Col·legi de Metges de Barcelona, i garanteix l’autoria de les fotografies presentades.
El Col·legi de Metges queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat sobre eventuals
reclamacions de tercers amb relació a l'autoria o a l'originalitat de les fotografies.
3. Presentació
Cada participant pot presentar fins a dues fotografies, una feta amb càmera i una altra amb
mòbil, o una sola.
Les fetes amb càmera han de estar impreses en un suport paper de material fotogràfic i en una
mida compresa entre 35 i 40 cm al costat llarg.
Les fetes amb mòbil s’han de presentar també en un suport paper de material fotogràfic i en una
mida compresa entre 25 i 30 cm al costat llarg, o en aquella que permeti oferir un resultat de
qualitat. En tots dos casos, respectant les proporcions del clixé original.
4. Format de presentació
Cada fotografia ha d’anar identificada amb una etiqueta enganxada al revers on ha de constar
el títol de la fotografia (poden dur totes el mateix títol o portar-ne de diferents), el núm. de
telèfon i si és de càmera o de mòbil.

Cada fotografia s’ha de introduir en un sobre en el qual ha de constar a l’exterior el títol de la
fotografia i el núm. de telèfon. Dins del sobre s’hi ha d’afegir un full en el qual ha de constar el
següent: - Nom complet del concursant. - El número de col·legiat/ada i col·legi professional,
adreça electrònica i un telèfon de contacte. En cas que el concursant sigui familiar de primer
grau, el nom del col·legiat de qui és familiar.
5. Admissió i lloc de presentació
L'admissió de fotografies comença el 25 de setembre del 2019 i acaba l’11 d’octubre. Els
sobres presentats o arribats passada aquesta data no seran oberts, es refusaran i es tornaran
als remitents.
El material fotogràfic convenientment identificat, s’ha d’adreçar al Col·legi de Metges de
Barcelona, al passeig de la Bonanova, 47, de Barcelona, Departament d’Activitats i Congressos.
Sra. Patricia Martínez, email: congres@comb.cat.
6. Exposició
Les obres presentades seran exposades a la seu del Col·legi de Metges de Barcelona en
l’espai d’exposicions del Col·legi de Metges, amb el títol de la fotografia.
L'exposició serà del 15 al 30 d’octubre de 2019.
En el cas que el nombre de fotografies presentades sigui tan elevat que no en permeti
l’exposició de totes en l’espai destinat a aquesta finalitat, el jurat en farà una selecció.
Des del dia 4 de novembre a les 10 hores, fins al 15 de novembre, a les 14 hores, els
participants podran recollir les seves fotografies impreses. La Comissió de Sèniors del Col·legi
de Metges decidirà què fer amb aquelles fotografies no recollides en aquest període
7. Composició del Jurat
El jurat del Concurs de Fotografia el formaran els components de la Intercol·legial de Sèniors i
contarà amb un fotògraf professional que solament intervindrà com a tècnic assessor del jurat,
però sense vot.
8. Premis
Hi ha un premi per a la fotografia guanyadora feta amb mòbil i un premi per a la fotografia
guanyadora feta amb càmera. El jurat també pot considerar donar un accèssit per modalitat. Els
premis no es poden declarar deserts i l’entrega de premis es farà en el mateix Col·legi de
Metges en una sessió de la Intercol·legial.
9. Divulgació de les obres
La participació dels concursants comporta l’autorització de l’exposició pública d’una selecció o
de la totalitat de les obres, i a publicar-les amb identificació de l’autoria en “l’apartat de fotografia
del blog”. En el cas de les fotografies guanyadores, els autors autoritzen que el seu nom pugui
ser divulgat pels mitjans de comunicació habituals del Col·legi de Metges de Barcelona.

10. Publicació de la imatge
Els participants autoritzen la publicació de la imatge obtinguda per la captació del moment de
l’acte de lliurament del premis als mitjans de comunicació habituals del Col·legi de Metges de
Barcelona.
11. Acceptació de les bases
La participació com a concursant implica l'acceptació de totes les bases d'aquest concurs, així
com el veredicte del jurat. La presentació d’obres o de fotografies que no compleixi les
característiques exigides en aquestes bases serà descartada automàticament.
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