IV EXPOSICIÓ-CONCURS DE FOTOGRAFIA DE NATURA
DE LA VALL D'ARO (2022)
Grup de Natura Sterna
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Tema
"La NATURA de la VALL D'ARO"
Participants
La participació és oberta a tots els socis del Grup de Natura Sterna.
Premis
1r premi: Un sopar per a dues persones a LA BROCHETTE-VINS I TASTETS RESTAURANT, de
Castell-Platja d'Aro.
2n premi: Guia de camp "Els amfibis dels Països Catalans", García A., Maluquer J., Rivera X. i
Eudald P., Brau Edicions.
3r premi: Una ampolla de cava.
Jurat
Les obres les exposarem al Parc dels Estanys de Platja d'Aro durant la celebració del "Dia
Mundial dels Ocells", el dia 2 d'octubre de 2022. El jurat serà popular. Tots els visitants que ho
desitgin podran votar atorgant punts a les tres fotografies que més els agradin (5 punts a la
primera, 3 punts a la segona i 1 punt a la tercera). Guanyaran les tres imatges que més punts
hagin rebut. Cada concursant només optarà a un premi, el més alt.
Lliurament de premis
Al Parc dels Estanys de Platja d'Aro a les 13.30h, en l'espai de l'exposició.
Presentació de fotografies i normativa del concurs
1. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies impreses a mida
20x30cm, en color o blanc i negre, i sense cap tipus de marc ni marge ni signatura.
2. Les fotografies han de ser de natura (paisatge, flora, fauna...) i han d'haver estat
preses dins de l'àmbit de la Vall d'Aro.
3. Darrera de cada fotografia, hi hauran de constar les dades de contacte de l'autor (nom
i cognoms, telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic), així com un títol.
4. Les fotografies s'hauran de lliurar personalment o enviar per correu postal entre el 19 i
el 28 de setembre a l'Oficina de Turisme de Platja d'Aro (Carrer Mossèn Cinto
Verdaguer, 2, 17250 Castell-Platja d'Aro), dins d'un sobre tancat a nom de "Grup de
Natura Sterna/VI Exposició-Concurs de fotografia de natura 2022". També ens les
podeu fer arribar a algun dels organitzadors.
5. No s'admetran fotografies retocades digitalment, però si editades bàsicament.
6. No es poden presentar obres premiades en altres concursos.
7. L'organització es reserva el dret d'enretirar del concurs les fotografies que consideri
inadequades.
8. Les tres fotografies guanyadores seran publicades a la revista del Grup de Natura
Sterna i a les xarxes socials.
Altres informacions
Podreu recollir les vostres fotografies després del lliurament de premis. Si no, romandran a
l'oficina de turisme durant 15 dies on les podreu recuperar personalment.

