
OBJECTIU

El Grup Fotogràfic i el Club de Jazz d’Amics de les Arts i 
Joventuts Musicals organitzen el 1er concurs fotogràfic dins del 
42 Festival Jazz Terrassa que tindrà lloc entre el 8 i el 26 de Març
del 2023.

PARTICIPANTS

La inscripció és gratuïta i oberta a qualsevol persona, aficionada 
o professional, excepte pels membres del Jurat del concurs.

CATEGORIES

A – Millor sèrie: La millor col·lecció de 6 fotografies
B -  Millor fotografia creativa.
C – Millor fotografia individual.

INSCRIPCIÓ

Enviant les fotografies a l’adreça de correu electrònic
fotografiamics@gmail.com 

CALENDARI

El període d'admissió de fotografies serà del 27 de març al 16 
d’abril del 2023.

Es donaran a conèixer els guanyadors el dia 15 de Maig.



INSTRUCCIONS I NORMATIVA

 El nom de les fotografies ha de començar per la lletra 
corresponent a la categoria en la qual es vol participar 
seguida del pseudònim de l’autor. La resta del nom de 
l’arxiu es lliure.

 En el cos del missatge cal que hi indiqueu el vostre nom, el 
vostre pseudònim, i un telèfon de contacte. A més, per a 
cada fotografia que presenteu, caldrà que indiqueu el nom 
de l’arxiu i el títol de la fotografia o de la sèrie fotogràfica.

 Només s’admetran a concurs fotografies inèdites, és a dir, 
aquelles que no s’hagin presentat ni premiat en altres 
concursos.

 Els participants de la categoria A poden presentar un màxim
de 3 col·leccions de 6 fotografies

 Els participants de les categories B i C poden presentar un 
màxim de 3 fotografies a cada categoria.

  Cada participant nomes optarà a un únic premi.

 Només s’acceptaran fotografies realitzades durant els 
concerts i activitats a l’aire lliure. 

Podeu enviar els vostres dubtes a l’adreça de correu electrònic  
del concurs fotografiamics@gmail.com

FORMAT

Les fotografies s’han de presentar en format JPEG amb una 
resolució mínima de 150 ppp i un pes màxim de fitxer de 8 MB. 
S’admeten fotografies en color i en blanc i negre, amb totes les 
seves variants.

mailto:fotografiamics@gmail.com


Nomes es permeten alteracions digitals que afectin a tota la 
fotografia.

PREMIS

S’organitzarà una exposició amb les fotografies guanyadores. 
Aquesta exposició tindrà lloc a la Sala la Cúpula dels Amics de 
las Arts, carrer San Pere 46 1er pis de Terrassa. 

Aquesta exposició es durà a terme durant el mes de juliol de 
2023. La Inauguració serà el Divendres 7 de Juliol (totes les 
despeses seran a càrrec del grup fotogràfic d’Amics de les Arts i 
Joventuts Musicals).

Les fotografies impreses dels guanyadors seran entregades als 
seus autors

Els guanyadors rebran a més, dues entrades cada un d’ells pel 
primer concert del Cicle d’Estiu «Jazz a la Fresca» el divendres 7 
de Juliol

JURAT

El Jurat estarà constituït per dos membres del Grup Fotogràfic i 
un membre del Club de Jazz.

DRETS D’AUTOR

Els autors són els únics propietaris dels drets de les seves 
fotografies i només cedeixen els drets d’exhibició i publicació de 
les imatges que presenten per a temes relacionats amb aquest 
concurs.
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