FOTOSPORT 2018
XXV Biennal Internacional de Fotografia de l’Esport
PREMIS:
• 1 Medalla FOTOSPORT 2018 i insígnia especial FIAP al millor autor del saló.
A més, per cada secció (excepte la secció E):
• 1 Medalla FOTOSPORT 2018 i Medalla daurada FIAP
• 1 Medalla FOTOSPORT 2018 i Medalla daurada FCF
• 1 Medalla FOTOSPORT 2018 i Medalla platejada CEF
• 2 Mencions honorífiques FIAP
• 2 Mencions honorífiques CEF
• 13 Diplomes FOTOSPORT 2018
Secció E:
• 1 Medalla FOTOSPORT 2018
• 1 Medalla daurada FCF
• 1 Medalla daurada CEF
• 2 Mencions honorífiques CEF
SECCIONS:
A.- Esport, en el sentit més ampli, en monocrom.
B.- Esport, en el sentit més ampli, en color.
C.- Esport infantil.
D.- Esport femení.
E.- SECCIÓ ESPECIAL dedicada als XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018
Aquesta secció només serà puntuable per les distincions de la FCF i la CEF
Els Jocs Mediterranis es celebraran en diverses seus del 22 de juny a l’1 de juliol de 2018.
Les fotografies hauran de reflectir qualsevol aspecte relacionat amb els Jocs Mediterranis i han
de ser plenament identificables amb l’esdeveniment.
Podeu trobar tota la informació dels Jocs Mediterranis a www.tarragona2018.cat
CALENDARI:
• Límit de recepció: 24 de juliol de 2018
• Reunió del Jurat: 27 i 28 de juliol de 2018
• Notificació per correu electrònic i publicació al web: 5 d’agost de 2018
• Exposicions: octubre de 2018 a juliol de 2019
• Tramesa de premis i llibre: 31 de desembre de 2018
JURAT:
• Joan Burguès Martisella, HonEFIAP, Vice-president FIAP, President FAF, Andorra
• José Antonio Andrés Ferriz, EFIAP, EsFIAP, President FCF, Catalunya
• Gràcia de la Hoz Roch, MFIAP, Catalunya

www.fotoartreus.cat

fotosport@fotoartreus.cat

PARTICIPACIÓ:
1. La participació és exclusivament en format digital i a través del web www.fotoartreus.cat
2. En el mateix web s’haurà d’omplir el formulari d’inscripció seguint les instruccions.
3. Es poden presentar un màxim de quatre obres per secció. No es pot presentar la mateixa fotografia a
més d’una secció.
4. Les imatges han de ser en format JPG. La dimensió màxima serà de 2500 píxels en el costat més
gran a una resolució de 300 ppi. Cada arxiu tindrà una mida mínima de 0,8 MB i màxima de 2 MB.
5. Els drets d’inscripció seran:
• Una secció:
25€ o 35 USD
• Dues seccions:
30€ o 45 USD
• Tres a cinc seccions:
35€ o 50 USD
• Secció E solament:
10€ (Veure el punt 6 per la forma de pagament) *
6. El pagament dels drets d’inscripció es farà exclusivament per PayPal a través del web
www.fotoartreus.cat una vegada omplert el formulari i pujades les fotografies. * Pels autors que
NOMÉS PARTICIPIN A LA SECCIÓ E, el pagament es farà per PayPal directament al correu
electrònic fotosport@fotoartreus.cat
7. Als autors que no compleixin totes les condicions de participació i/o no hagin fet el pagament dels
drets d’inscripció no se’ls admetran les seves obres.
8. Qualsevol dubte, pregunta, suggeriment, etc. s’adreçarà a:
Josep M. Casanoves Dolcet, AFIAP, EsFIAP
fotosport@fotoartreus.cat
Club Natació Reus Ploms
P.O. Box 329 - E43200 REUS - CATALUNYA
CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ:
1. El saló FOTOSPORT 2018 és obert a tots els fotògrafs de tot el món a excepció de les persones
relacionades amb l’organització i/o jurat. Només es podrà eventualment rebutjar aquelles obres i/o
autors que no s’ajustin a aquestes bases.
2. Les obres premiades i acceptades al FOTOSPORT 2018 puntuaran pels reconeixements FIAP,
FCF i CEF, excepte les de la secció E que només puntuaran per la FCF i la CEF.
3. Les obres que obtinguin algun premi s’hauran d’enviar a l’organització amb la màxima qualitat per
imprimir per exposicions i catàlegs impresos.
4. Tot els participants rebran un llibre amb la reproducció de 100 obres entre premiades i seleccionades
amb la màxima qualitat. Els llibres anteriors han estat distingits per la FIAP amb cinc estels.
5. El fet de participar implica que els autors autoritzen la reproducció de les seves obres amb la finalitat
de la difusió del saló FOTOSPORT 2018 i de la fotografia esportiva en general, sense limitacions
de sistemes, de mitjans ni de països i sense abonament de drets. Els participants es responsabilitzen
totalment dels drets de tercers i de qualsevol reclamació pels drets d’imatge de les seves obres.
6. Les decisions del jurat són inapel·lables.
7. El fet de participar en el FOTOSPORT 2018 pressuposa la total acceptació de les presents bases.
8. Pel el sol fet de presentar les seves imatges o arxius a un saló sota Patrocini FIAP, el participant
accepta sense excepció i sense objecció que les imatges presentades poden ser investigats per la
FIAP per establir si aquestes s’ajusten al reglament de la FIAP i definicions fins i tot si el participant
no és membre de la FIAP; la FIAP utilitzarà tots els mitjans a la seva disposició per a aquesta
finalitat; qualsevol negativa a cooperar amb la FIAP o de presentar els arxius originals com es
recullen a la càmera, o falta de proves suficients, serà sancionat per la FIAP i que en cas de sancions
per incompliment de les normes de la FIAP, el nom del participant es donarà a conèixer en qualsevol
forma útil per informar de les violacions de les regles. Es recomana deixar les dades EXIF en els
arxius presentats intactes a fi de facilitar les investigacions eventuals.
9. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per l’organització.
Reus, Catalunya, 1 de febrer de 2018

www.fotoartreus.cat

fotosport@fotoartreus.cat

