
III  ral·li fotogràfic de Festa Major
RODA DE TER

1. Participants:
Totes aquelles persones que ho desitgin, els menors de divuit anys poden participar en el ral·li amb 
l'autorització dels seus pares o tutors legals.

2. Modalitat:
De forma presencial i únicament en format JPEG. Les fotografies s'hauran de lliurar al Camp Base 
entre les 11:00 i les 14:00 h del dia 25 setembre.

Totes les fotografies s'hauran de realitzar dins el terme municipal de Roda de Ter entre les 9:00 i les 
14:00 hores.

No es permet l'utilització de drons.

3. Temes:
Tres, que es donaran a conèixer el mateix dia de les inscripcions

4. Premis:

Premi a la millor sèrie: 150 €

Tema A: 75 €

Tema B: 75 €

Tema C: 75 €

· Cada autor/a optarà a un sol premi.

5. Jurat
El jurat estarà format per:

Jose Pecci @pecci_photostudio
Montse Argerich @montse_argerich
Eugeni Bel @eugenibelprieto

6. Edició
No s'admet cap edició de les fotografies, fora de les opcions que d'on la càmera.

7. Veredicte
El veredicte es farà el 28/09/2022 al local del grup fotogràfic Roda i Masies

Els autors assumeixen la responsabilitat de l'autoria i l'originalitat de les imatges presentades.



9. Guanyadors
Els guanyadors seran avisats oportunament abans del lliurament de premis mitjançant un correu 
electrònic o una trucada.

10. Lliurament
El lliurament de premis es durà a terme el dijous 6 d'octubre, a les 19:30 al local del grup fotogràfic 
Roda.
C/Ramon Martí 41 3 pis Roda de ter

12. Altres
El grup Fotogràfic Roda i L'ajuntament de Roda de ter no faran ús de les fotografies presentades
sota cap circumstància a excepció de:
• L'exhibició de les imatges presentades sota l'estricte criteri d'il·lustrar la
notícia del concurs.

• Cap dret de reproducció de les imatges serà transferit

13. RESPONSABILITAT
• Els autors assumeixen la responsabilitat de l'autoria i l'originalitat de les
imatges presentades al concurs.

• Els autors es fan també responsables del contingut de les imatges.

• L'organització del concurs es reserva el dret de resoldre els casos no
previstos a les bases.

• La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases
i de la resolució inapel·lable del jurat.

  Concurs organitzat per l'ajuntament de Roda de Ter i el grup fotogràfic de Roda i Masies.


