
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
1. LLIURAMENTS i TEMES 
 
1er lliurament (format imprès)  Data:  06 d’octubre de 2017  
Tema: LLIURE 
Descripció: --- 
 
2on lliurament (format imprès)  Data:  03de novembre de 2017  
Tema: PINCES D’ESTENDRE ROBA DE FUSTA 
Descripció: --- 
 
3er lliurament (format digital)  Data:  01 de desembre de 2017  
Digital:  via email  
Tema: CASTELLS (vista exterior) 
Descripció: Edifici fortificat. S’accepta en ruïna però reconeixible (no s’acceptaran 

castells de sorra, de joguina, ni símils)  

 

4rt lliurament  (format imprès)  Data:  12 de gener de 2018  

Tema: MOMENTS ROMANTICS  
Descripció: Relació amorosa entre dues persones. (no sex). No confondre amb 

sentiments d’afecte, per ex.: relacions pares i fills, avis i nets o amics. 

 

5è lliurament (format imprès)  Data:  02 de febrer de 2018  

Tema: MON DE LA PAGESIA  
Descripció: Personatges en el seu entorn quotidià, estris de pagès, maquinària, ramaderia, 

etc. (no s’acceptaran joguines ni símils).  
 
6è lliurament (format imprès)  Data:  02 de març de 2018  
Tema: CARAMELS “Chupa Chups”  
Descripció: Caramel esfèric amb bastonet  

 

7è lliurament (format imprès)  Data: 06 d’abril de 2018  
Tema: MOTOS I MOTEROS 
Descripció: Vehicle motoritzat de dues rodes i el seu conductor i/o acompanyant. 

S’acceptaran motocicletes i/o escúters. La imatge ha de contenir els dos elements o 

part d’ells conjuntament (no s’acceptaran joguines ni símils).  
 
8è  lliurament (format imprès)  Data: 04 de maig de 2018 
Tema: FESTES I TRADICIONS POPULARS CATALANES   
Descripció: Amb tots els seus aspectes: danses, geganters, castellers, folklore en 

general.  

 

  
El lliurament de premis de la Fotolliga 2017-2018 serà a finals de juny  
al local social del Casino Guíxolenc en el passeig del mar 36-38 de SFG 
 
 
 



 
 

          2. PARTICIPANTS  
• Obret per tots els socis de la AFIC Guíxols. 
 

 3. OBRES  
• Dos per lliurament, inèdites a la Fotolliga = Les fotografies no poden haver 
estat presentades en cap edició anterior de la Fotolliga.  

S’accepten totes les tècniques creatives dintre de la fotografia amb les següents 
consideracions:  
No han de tenir marcs, vores, marques d'aigua o peus de foto i les fotografies utilitzades 
han d’haver estat preses, de forma indispensable, pel propi participant a la Fotolliga. De 
cap manera s’acceptaran fotografies d’estoc (banc d’imatges) ja sigui per la totalitat o 
per una part de la fotografia final presentada. L’ús de material no original del propi 
participant a la Fotolliga suposarà la desqualificació automàtica de la fotografia. 
   

      4. FORMAT  
• Tal com s’indica en el punt 1 d’aquestes bases, hi ha lliuraments en que les 

fotografies cal presentar-les impreses i d’altres que cal presentar-les en format 

digital.  

• S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica sobre paper, essent lliure la mida de 

la imatge fotogràfica.  

• Les fotografies aniran reforçades amb cartró o paspartú de 30x40 cm, sense 

marcs ni vidres i podran ser presentades tant en format vertical com apaïsat.  
 

5. DRETS D’INSCRIPCIÓ  
• Gratuïts.  
   

6. LLIURAMENT  
• Cada participant es preocuparà de lliurar les obres 10 min. abans del 

veredicte al nostre local social. 
• Obligatòriament  cada obra portarà al darrera el nom de l'autor.  

 

     7. LLIURAMENT DIGITAL  
• Les imatges s’enviaran a l’adreça electrònica info@aficguixols.cat  un dia 

abans de veredicte. 

• La mida de l’arxiu digital a 72 dpi de resolució  serà de: 
 1200 píxels el costat més llarg si el format de la imatge és horitzontal, o  
de 900 píxels d’alçada si el format es vertical. 
 

8. JURAT D’ADMISSIÓ  
• Tota obra presentada a veredicte que no estigui plenament identificada i que 

no s’ajusti a les bases o al tema serà desqualificada sempre i quan així ho 

decideixin la majoria dels participants assistents al veredicte.  



 
 

 9. VEREDICTE  
• El veredicte s’iniciarà a les 22:00 hores al local social del Casino Guixolenc. 

 

10. JURAT DE QUALIFICACIÓ  
• Estarà format per tres persones de coneguda solvència fotogràfica.  

• El jurat classificarà, puntuarà i comentarà les obres guanyadores.  

• El seu veredicte serà inapel·lable.  

 

11. PUNTUACIÓ  
• La màxima puntuació serà de 30 punts (que obtindrà una sola foto). Totes les 

altres obres seran puntuades correlativament de 29 fins a 10 punts.  

• Les obres desqualificades tindran 1 punt.  

• Només s’agafará la puntuació més alta dels autors que hagin presentat dues.  

• Al final de la Fotolliga s’eliminarà la pitjor puntuació de totes les entregues. 
Només es tindrà en compte tota la puntuació en cas d’empat al final de la 
Fotolliga.  
 

12. CLASSIFICACIÓ  
• Les classificacions s’establiran en funció dels punts totals obtinguts per cada 
participant en la suma de les vuit entregues. En cas d’empat, es tindrà en 
consideració la quantitat de lliuraments i si l’empat continua es tindrà en compte 
la màxima puntuació obtinguda.  

 

13. PREMIS  
• Primer Premi, Segon Premi i Tercer Premi  per els millor classificats.  
•  Premi al millor classificat juvenil. 
  

14. COMUNICACIÓ  
• Tota la informació relativa a la Fotolliga serà consultable a través de la Web 

AficGuixols.cat  
  

15. OBSERVACIONS 
• Pel sol fet de participar-hi, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright 
de les seves fotografies i, en conseqüència, tenir els drets d’autor i els drets 
d’imatge. L’AGEF s’eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l’obra.  

• L’AfiC Guíxols es reserva el dret de reproduir o publicar qualsevol de les obres 
presentades, amb finalitats no lucratives, i sempre citant-ne l’autor.  
• Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per la Junta de l’AFiC.  
• La participació a la FotoLliga implica la total acceptació d’aquestes bases.  

 


