Bases Concurs Social d’AFTDAO 2017 - 2018

Participants: Tots els socis de l’agrupació fotogràfica AFTDAO.

Categories: Debutants: tots els alumnes que inicien el 1r. curs aquest any.
Preferent: les 25 persones amb millor puntuació de l’any anterior.
General: la resta de socis de l’agrupació que no participin ni en la categoria
debutant, ni en la preferent.

Tema: Tots els temes seran lliures, repartits en 7 convocatòries de novembre a maig.

Calendari:
Presentació de fotografies:
Novembre: tema lliure – últim dia de presentació: 15 de novembre.
Desembre: tema lliure – últim dia de presentació: 15 de desembre.
Gener: tema lliure – últim dia de presentació: 15 de gener.
Febrer: tema lliure – últim dia de presentació: 15 de febrer.
Març: tema lliure -últim dia de presentació: 15 de març.
Abril: tema lliure – últim dia de presentació: 15 de abril.
Maig: tema lliure– últim dia de presentació: 15 de maig.
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Votacions dels jurats: entre el dia 17 i el dia 29 del mes de presentació, en el
mes de febrer serà el 26.
Publicació dels resultats: el dia 30 del mes de presentació. El 28 de febrer en
l’entrega del mes de febrer. La darrera entrega de mes de maig serà donada a conèixer a
la Festa del Soci, on s’entregaran els premis de les diferents categories del social.

Obres: Una obra cada mes per autor, en color o blanc i negre.

Autoria i drets: Totes les fotografies hauran estat preses totalment pel propi autor. Cada
autor es responsabilitza totalment dels drets de la imatge i de qualsevol possible
reclamació.
Les fotografies que portin el nom de l’autor o marca d’aigua seran retirades de la
qualificació.

Arxiu: Les obres es presentaran en format JPG.

Mides: 1024 píxels d’ample, si el format de la imatge és horitzontal; 768 píxels d’alt, si el
format de la imatge és vertical; ambdós casos a 72 dpi de resolució i perfil sRGB.

Enviament: Les imatges es pujaran a través del “Racó del soci” en la plataforma creada
per aquest concurs.
Web: http://www.aftdao.org/BackOffice/Social/raco-del-soci

Jurat: Estarà format per tres fotògrafs cada mes, de reconegut prestigi.

Juan Mariscal

Eukene Olague

Arturo José González

María García de la Vega

Juan Zamora Salmerón

Isabel Membrado

Puntuació: Les obres es puntuaran de 10 a 3 punts. La puntuació definitiva de cada
fotografia serà el total de les tres puntuacions atorgades pels tres jurats.
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Premis:
Premis categoria general: Primer Medalla Daurada AFTDAO, Segon
Medalla Argentada AFTDAO, Tercer Medalla Bronzejada AFTDAO i Diploma
AFTDAO pels 10 primers classificats.
Premis categoria debutant: Primer Medalla Daurada AFTDAO, Segon
Medalla Argentada AFTDAO, Tercer Medalla Bronzejada AFTDAO i Diploma
AFTDAO pels 10 primers classificats.
Premis categoria preferent: Primer Medalla Daurada AFTDAO, Segon
Medalla Argentada AFTDAO, Tercer Medalla Bronzejada AFTDAO i Diploma
AFTDAO pels 10 primers classificats.
Els 20 primers de la classificació conjunta de les tres categories participaran
en la categoria preferent de la propera convocatòria.

Nota:
El fet de concursar suposa la total acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt per l’equip responsable del
Social.
Les obres dels socis millor puntuades en la Lliga de la FCF i del social d’AFTDAO
participaran com a Club en la copa del món de la FIAP i en altres possibles concursos
internacionals que puguin convocar-se.

Resum:
CONVOCATÒRIA

PRESENTACIÓ

VOTACIÓ

PUBLICACIÓ

Novembre

1 a 15 / 11 / 2017

17 a 28 / 11 / 2017

30 / 11 / 2017

Desembre

1 a 15 / 12 / 2017

17 a 28 / 12 / 2017

30 / 12 / 2017

Gener

1 a 15 / 01 /2018

17 a 28 / 01 / 2018

30 / 01 / 2018

Febrer

1 a 15 / 02 /2018

17 a 26 / 02 / 2018

28 / 02 / 2018

Març

1 a 15 / 03 /2018

17 a 28 / 03 / 2018

30 / 03 / 2018

Abril

1 a 15 / 04 /2018

17 a 28 / 04 / 2018

30 / 04 / 2018

Maig

1 a 15 / 05 /2018

17 a 28 / 05 / 2018

FESTA DEL SOCI
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