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01 · Participants
Tothom qui ho vulgui.

02 · Tema · Visc a Esparreguera
Qualsevol tema, present o passat, relacionat amb 
Esparreguera (actualitat, vistes, esdeveniments, 
festes, activitats, jardins, monuments, carrers... 
etc.).

03 · Modalitat
Qualsevol tècnica fotogrà�ca, en digital i en 
format jpg.

04 · Obra
Cada autor hi podrà presentar �ns a tres obres 
mensuals.

05 · Identi�cació
Cada obra haurà de portar:
· Les dades de l’autor (nom i cognoms, adreça, 
codi postal, telèfon i adreça electrònica)
· Referència d’identi�cació de la fotogra�a amb 
Esparreguera

06 · Lliurament
Les obres es podran enviar a través d’adreça 
electrònica, a  viscaesparreguera@gmail.com  
També es podran lliurar en suport digital, en mà o 
a la bústia del nostre local del carrer dels Arbres, 
27.

07 · Termini admissió obres
De les obres rebudes cada mes, se’n seleccionaran 
3 de �nalistes, que passaran a la �nal del V 
Concurs de Fotogra�a Popular Francesc Soler, 
“Quico”.

08 · Veredicte
Tindrà lloc el divendres 19 d’abril, a les vuit del 
vespre, a la sala Ramon Trias Fargas (c/ Arbres, 27), 
Esparreguera.

09 · Premis
· 1r. premi: dotat amb trofeu i 150 euros
· 2n. premi: dotat amb trofeu i 125 euros
· 3r. premi: dotat amb trofeu i 100 euros

10 · Exposició de les obres
A la sala Ramon Trias Fargas, del 23 d’abril al 5 de 
maig de 2013.
S’hi exposaran les obres premiades i les �nalistes 
de cada mes.
Cada mes s’exposaran virtualment totes les obres 
rebudes i les �nalistes.

11 · Horaris de l’exposició
De 6 a 8 del vespre.

12 · Retorn de les obres
Les fotogra�es quedaran en propietat de 
l’agrupació local de CiU, que es reservarà el dret 
de publicar-les i difondre-les, si ho considera 
convenient, per a la comunicació i promoció dels 
seus objectius i campanyes publicitàries.
Els participants garanteixen que no existeixen 
drets a tercers de les obres presentades i es 
responsabilitzen de qualsevol reclamació per 
drets d’imatge i de propietat intel·lectual.

13 · Acceptació de condicions
La participació en aquest concurs implica la total 
acceptació d’aquestes bases.

14 · Imprevistos
Qualsevol cas no previst en les bases serà resolt 
per l’entitat organitzadora.

Notes
Cap autor podrà rebre més d’un premi.
L’entitat organitzadora es reserva el dret 
d’admissió de les obres.
Data límit per recollir el premi: 30 dies després 
del veredicte.
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amb el patrocini de Ca n’Estruc
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