BASES CONCURS FOTOGRÀFIC
SANT JORDI 2017

1. Els participants seran alumnes oficials de l’EOI de Sabadell i es podran presentar
dues fotos per participant. Una mateixa fotografia no es podrà presentar a les
dues modalitats de concurs (*) proposades per l’escola amb motiu de Sant Jordi.
(*) L’escola organitza dos concursos amb motiu de Sant Jordi: un en paper i un altre via Instagram,
les bases del qual es publicaran al mes de març.
2. Les fotos podran ser en color o en blanc i negre, i s’hauran de presentar en paper
fotogràfic, vertical o apaïsat, i també en format digital en un CD. No s’acceptaran
fotocòpies o còpies fetes per escàner. Les fotografies no podran estar alterades
electrònicament ni per qualsevol altre mitjà. Només es permetran mínimes
correccions de color i lluminositat. No s’acceptaran collages o muntatges
fotogràfics. Totes les obres presentades al concurs han de ser originals i inèdites
i no poden participar en el concurs d’Instagram que l’escola organitzarà també
amb motiu de Sant Jordi.
3. Les obres tindran com a tema “Per Sant Jordi, l’amor floreix”.
4. Les mides de les fotos seran 20 X 30 cm i han d’estar emmarcades en un
passepartout de cartolina negra de 30 x 40 cm de mida exterior.
5. Cada obra anirà acompanyada d’un aforisme propi de l’alumne/a, que
s’adjuntarà a sota de la foto, escrit damunt del passepartout. Un aforisme és una
sentència reflexiva, breu i contundent. Pot recordar el refrany, però no és anònim.
Pretén transmetre un punt de vista nou o sorprenent sobre algun aspecte de la
vida o de la conducta humana. L’aforisme que s’hi adjuntarà serà la reflexió,
particular o general, que la imatge de la foto suggereix a l’autor de la
fotografia.La seva llargada no podrà superar els 20 mots (comptats amb Word) i
es donarà en la llengua que l’autor/a estudia i també en català (o només en
català en el cas de l’alumnat que estudia aquest idioma a l’EOI). Perquè les
persones que hi participin se’n facin una idea exacta, n’oferim alguns de
coneguts:


“Es necessiten dos anys per a aprendre a parlar i seixanta
per a aprendre a callar." ERNEST HEMINGWAY



“Jo dic que no és necessari córrer tant. El futbol és un joc que es
juga amb el cervell. “ JOHAN CRUYFF



“Tot el que és clar en els mots és clar en la vida.” MIQUEL MARTÍ I POL



“Les lleis les fan els qui estan en condicions de respectar-les -i
només perquè hi estan." JOAN FUSTER



“Savi és qui aprèn de l’ignorant.” GUILLEM FRONTERA



“Cal viure senzillament perquè els altres puguin, senzillament,
viure.” MAHATMA GANDHI

 “Quan una persona escolta dues versions diferents d’un mateix fet,
comença a dubtar sobre (la veracitat) de la Història.” DAVE BARRY


"Si fas allò que t'estimula, mai no et cansaràs de fer-ho." NELSON
MANDELA.

6. Les obres es presentaran en tots els casos segons el procediment següent:
A)

Els treballs no duran, en cap cas, el nom de l’autor/a; es distingiran, però,
amb un títol.

B)

Dins un sobre petit que durà, a l’exterior, el títol esmentat al punt
precedent, l’autor/a hi farà constar el seu nom, cognoms, telèfon i correu
electrònic, idioma que estudia i nivell (Caldrà que l’autor/a s’asseguri que
aquestes dades no siguin visibles exteriorment.)

C)

Cada foto i les dades personals de l’autor/a dins del sobre petit es
lliuraran, dins d’un altre sobre de format gran, a Secretaria de l’Escola, fins
al dijous 30 de març de 2017, a les 19 h. A l’exterior del sobre gran, hi
figurarà el títol distintiu de l’obra.

7. El Jurat, constituït pel coordinador pedagògic de l’EOI de Sabadell, un membre
del Consell Escolar i un fotògraf professional, emetrà el seu veredicte el dimarts
dia 25 d’abril a la tarda. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Aquelles obres
que no compleixin algun dels requisits establerts en els punts anteriors quedaran
excloses del concurs.
1r premi: un passi Interrail Global Pass individual (*) cedit per Renfe
2n premi: una tarja regal per un import de 50€
3r premi: una tarja regal per un import de 30€
(*) consulteu la informació al final de les bases
8. Totes les fotos seran exposades al vestíbul principal a partir del dilluns 3 d’abril.
9. Les fotos que hi participin i no siguin premiades es podran recollir a la
Consergeria durant els dies lectius del mes de maig. Passat aquest període, els
treballs ja no podran ser reclamats. Les fotos guanyadores passaran a pertànyer
a l’EOI Sabadell.

10. Els premis es lliuraran el dijous 27 d'abril, a les 18.30 h, a la sala d’actes.

11. La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.
En cas de donar-se una situació no prevista per aquestes bases, la direcció del
centre es reserva el dret de prendre la decisió que cregui més oportuna. L’escola
no es fa responsable dels desperfectes que puguin sofrir les obres presentades.

(*)Nota Informació Interrail
El passi Interrail Global Pass individual, Flexi de 10 dies en 1 mes i de 2a classe, dóna dret
a viatjar illimitadament en 2a classe durant 10 dies, consecutius o no, del mes en què el
passi té validesa, per 29 països europeus, més el trànsit marítim entre Itàlia i Grècia.
• Per tal d'emetre el passi, cal facilitar:

Nom i cognoms del viatger, tal i com figuren al DNI
Número del DNI i país de residència
Data de naixement
Data a partir de la qual es vol començar el viatge
• Només s’atendran peticions d’emissió rebudes amb una antelació mínima de 20dies sobre la
data d’inici del viatge.
• Els passis són personals i intransferibles i s'emetran en les modalitats Jove (menys de 28 anys)
o Adult (de 28 a 59 anys). En cas de renunciar al viatge, el guanyador no té el dret de
traspassar-lo a algú altre.
• Un cop emès, no admet canvis ni permet reintegrar-ne el valor en metàllic.
• És vàlid per començar el viatge fins el 31.12.17
• Segons les normes d’Interrail, el viatger ha de tenir la residència en un país europeu.
• Renfe declina qualsevol responsabilitat en el procés d’assignació
http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html

