
ORGANITZA: 
AJUNTAMENT DE BLANES 
Àrea de Cultura i Festes 
Casa Saladrigas, C/Roig i Raventós, 2 
17300 - Blanes - 972.358.473 
cultura@blanes.net 
 

PARTICIPANTS: 
Tothom que ho desitgi, prèvia acceptació de les bases del concurs. 
 

SECCIONS:  
Focs d’artifici de Blanes 2012 
Festa Major de Blanes 2012 
 

PREMIS i DISTINCIONS:(1) 
1r Premi de cada secció:  300 € en material (kit d' il�luminació TOKURA Estudio 3000 ), un val formatiu d’estudi  a Ferphotos i llibre fotogràfic. 
2n Premi de cada secció: 100 € en material (motxilla Lowepro Orion Daypack 200 ) i llibre fotogràfic. 
3 finalistes de cada secció:  60 € en material fotogràfic (corretges Black-Rapid RS-7). 
Distincions: El concurs compta amb el patrocini de la FCF(2012/63), per tant, puntua per l’obtenció dels respectius títols d’Artista, 
Excel�lència i Mestre de la Fotografia. 
 

JURAT: 
Hi haurà un jurat d’admissió i un jurat de qualificació reconegut per la FCF (Federació Catalana de Fotografia). Les decisions  
d’ambdós seran inapel�lables. 
 

PRESENTACIÓ i TRAMESA: 
Les fotografies es presentaran del 27 de juliol al 3 d’agost de 2012 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (planta baixa de l’Ajuntament, 
Passeig de Dintre). 
El format és lliure però es presentarà muntat sobre un suport rígid tipus cartolina o paspartú de 30x40 i fins a 3 mm de gruix. 
Darrere de cada obra cal posar el nom, mail i telèfon de l’autor. 
Només es permet presentar un màxim de 3 fotografies a cada tema. 
Cal adjuntar el formulari d’inscripció amb les fotografies per facilitar el registre. 
 

EXPOSICIÓ i LLIURAMENT DE PREMIS: 
Les fotografies seleccionades seran exposades de l’11 d’agost al 2 de setembre a la Casa Saladrigas, carrer Roig i Raventós, 2 
El lliurament de premis serà el dia 11 d’agost a les 19:00 a la mateixa sala d’exposicions. 
   

RECOLLIDA DE FOTOS: 
Les fotos no premiades poden recollir-se dels dies 14 a 20 de setembre a l'àrea de Cultura de Blanes (Casa Saladrigas, carrer Roig i 
Raventós, 2). La resta seran enviades per correu a l’adreça indicada a la inscripció. 
 

NOTES: 
- No s’acceptaran obres que portin impresos noms o marques identificables de l’autor. 
- Els autors es responsabilitzaran que no existeixin drets de tercers, ni drets d’imatge. 
- Les fotografies rebudes sense el formulari d’inscripció adjunt a les fotos no seran admeses. 
- L'organització no es fa responsable dels deterioraments o pèrdues que pogueren succeir als enviaments de retorn.   
- Les fotografies premiades quedaran en propietat de l’organització  que podrà exhibir-les i reproduir-les amb fins de promoció i difu-
sió del concurs, fent constar en tot moment el nom de l’autor. 
- Aquest concurs puntua per a l’obtenció dels títols d’AFCF i MFCF de la Federació Catalana de Fotografia amb el núm. 2012/63. 
 

COL�LABORA: 
AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA I  
CINEMATOGRÀFICA de Blanes 
www.aficblanes.com 
aficblanes@gmail.com 

18a edició Concurs Fotogràfic Festa Major de Blanes 2012 



CALENDARI: 
Admissió d’obres: des del 27 de juliol fins el 3 d’agost de 2012 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (baixos de l’Ajuntament, Pg de Dintre). 
Veredicte públic: 5 d’agost de 2012. Teatre dels Pins a les 10:00h (Carrer Francesc Macià, 26 - Blanes). 
Notificacions de resultats: a partir del 6 d’agost de 2012 a la web d’AFIC Blanes. 
Inauguració i lliurament de premis: 11 d’agost de 2012 a les 19:00 a la Casa Saladrigas (Carrer Roig i Raventós, 2 - Blanes). 
Exposició: de l’11 d’agost al 2 de setembre 2012 a la Casa Saladrigas. 
 
(1)Relació de premis: Els articles indicats com a premis són pels primers un kit d' il�luminació TOKURA Estudio 3000  160w, pels segons una motxilla Lowepro Orion Daypack 200 i pels 
finalistes corretges Black-Rapid RS-7. Facilitats per NIVELL 10 (www.nivell10.com). 
 
Paral·lelament AFIC BLANES i www.ferphotos.com organitzarà una trobada per fotografiar els focs el dia 24 de juliol a les 20:30 als gron-

xadors dels passeig (▼marcat al plànol). Accés lliure i gratuït. Es donaran nocions de fotografia de focs i apunts (nivell bàsic i “trucs”). 

Cal portar trípode, cable disparador, frontal, cartolina negra petita per tapar l’objectiu i loció antimosquits per estar a les roques. 

 
Plànol de la zona (sense 

les modificacions del port després 

les darreres obres) i telèfons 
d’interès:  

CULTURA I FESTES: 

- 972.358.473 

OFICINA D’ATENCIÓ 

CIUTADANA: 

- 972.379.300 

TURISME: 

- 972.330.348 

_______________________ 

POLICIA: 

- 092 / 972.358.666 

MOSSOS: 

- 088 / 972.181.418 

PROTECCIÓ CIVIL: 

- 092 / 972.358.167 

TAXIS: 

- 972.355.050 

 

www.blanes.cat/focs 

www.aficblanes.com 

▼ 

Fons: www.blanes.cat/focs 


