FOTO JOVE 2011
Regidoria d’Educació

16ª Marató fotogràfica escolar

Bases

ORGANITZACIÓ I PATROCINI

CRITERIS DE VALORACIÓ

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Palma organitza FOTO JOVE, 16a Marató
Fotogràfica Escolar.

 El Jurat de FOTO JOVE 2011 valorarà tant
l’enginy demostrat en realitzar una fotografia
com la seva qualitat tècnica.

CATEGORIES

 Els participants que reflecteixin millor el tema
sol·licitat seran els que obtinguin més bona
puntuació. Es podran tractar les fotografies
amb programes especialitzats.

 fins a 12 anys
 de 13 a 15 anys
 de 16 a 22 anys
S’instauren tres categories. I cada una, un primer
premi de l’Ajuntament de 300 €, un segon premi
de 200 € i un tercer premi, un val de 100 € de El
Corte Inglés. Un quart de 100€ en material
fotogràfic o càmera digital Verlissa de Foto
Ruano. Un cinquè de 100€ en material fotogràfic
o revelat de Betacolor Un sisè premi 75 € en
revelat o material fotogràfic de Casa Vila.

INSCRIPCIÓ
Fins divendres 21 de gener de 2011, el
professorat responsable haurà de presentar les
butlletes d’inscripció i 6 € de cada alumne a Pilar
Negredo.
L’organització li retornarà el resguard d’inscripció,
juntament amb els CD on s’han de copiar les
imatges, i les instruccions.

REALITZACIÓ
S’han de realitzar 10 fotografies sobre el tema
proposat per l’organització. El professorat
responsable repartirà entre els inscrits el
resguard d’inscripció, un sobre amb el CD i les
instruccions. En aquest moment es pot iniciar la
prova.
Els inscrits han de donar el CD gravat amb les 10
fotos en una única carpeta. Cada foto durà el
nom del tema proposat. El format recomanat serà
de més de 3 megapixels i ha d’estar gravat en
JPG. Els autors han de tenir el consentiment de
les persones fotografiades, quan sigui procedent.
Una vegada s’hagin fet les fotografies, la persona
responsable recollirà els sobres amb totes les
dades i els durà a Pilar Negredo abans del
dilluns 7 de febrer de 2011.

 L’organització no es fa responsable dels CD
deteriorats a causa de la manipulació
deficient o del desconeixement dels
propietaris.
 La decisió del Jurat serà inapel·lable.
 L’organització es quedarà una còpia de les
fotos exposades i podrà usar-les en temes
educatius o culturals.

EXPOSICIÓ
L’exposició es farà del dimecres 30 de març al
diumenge 1 de maig al pati del Casal Solleric.
Els centres seran avisats amb temps perquè
puguin assistir a la inauguració, dimecres 30 de
març. S’exposaran les obres elegides pel jurat.
Així:

 Podran recollir els CD.
 Els participants rebran una camiseta.
L’organització es reserva el dret de modificar
algun d’aquests requisits per motius de força
major. Les modificacions s’avisarien amb la
màxima antelació possible.

INFORMACIÓ
Per a més informació o aclariments podeu cridar a
Pilar Negredo
699 25 06 96
pilaes@yahoo.es

