TENS LA
FOTOGRAFIA
PERFECTA
PER AL
CALENDARI 2022
DEL MORELL?

Apunta’t a la ruta
fotogràﬁca que farem
dissabte 6 de novembre!

La fotògrafa tarragonina Laia Díaz farà una
petita ruta pel nostre municipi en què
donarà consells, idees i trucs a les persones
assistents. Tot plegat, amb l’objectiu de
treure tot el suc possible a la càmera i
aconseguir imatges més originals i
atractives. T’hi apuntes?
Dissabte, 6 de novembre
A les 10 h · Durada (aprox.): 2 hores
Lloc: pavelló municipal del Morell
* Activitat gratuïta

QUÈ?
La temàtica del concurs és lliure, sempre amb el rerefons
de capturar de forma singular i creativa algun espai del
nostre municipi. Cal que s’identiﬁqui que les fotograﬁes
han estat realitzades dins del terme municipal del Morell.
QUI?
Aquest concurs està obert a tota la ciutadania del Morell.

ON?
Les fotograﬁes s’hauran de publicar a Instagram, amb
l’etiqueta #Raconsipaisatges i #somdelMorell, i enviar en
un correu electrònic a fotocalendari@elmorell.cat, fent
constar el número de telèfon. Ambdós procediments són
obligatoris per a la correcta participació en el concurs.
COM?
Cada participant pot presentar un màxim de 3 fotograﬁes
que no hagin estat premiades en cap altre concurs. Les
fotograﬁes que es presentin hauran de tenir orientació
horitzontal (425 x 288 mm) i una resolució mínima de
72 ppp (en cas de ser la fotograﬁa seleccionada, l’haureu
de facilitar a 300 ppp), sense compressió ni marca d’aigua.

@ajuntamentdelmorell

QUÈ HI GUANYO?
A més del reconeixement de veure una de les teves
fotograﬁes al calendari del Morell, el premi per a la
persona autora de la fotograﬁa guanyadora és un
estabilitzador de càmera per a mòbil.

El jurat estarà format per una persona del municipi
vinculada a la fotograﬁa, un tècnic, un responsable de
l’Ajuntament i un fotògraf professional de fora del Morell.
QUAN?
Les fotograﬁes s’han d’enviar abans de dilluns 8 de novembre (inclòs). El dia 10 de novembre es farà pública, a
través dels canals digitals de l’Ajuntament del Morell, la
imatge guanyadora.

INSCRIPCIONS

DRETS I DEURES DEL CONCURS
El jurat podrà descartar aquelles fotograﬁes que tinguin
poca resolució o que no comptin amb l’autorització prèvia
de les persones que apareixen a la imatge en qüestió.
Els drets de les imatges seran propietat de l’autor/a. No
obstant això, l’Ajuntament del Morell podrà fer-ne ús amb
ﬁnalitat cultural o promocional, fent-ne constar l’autoria.
La participació en el concurs és gratuïta i comporta l’acceptació de les bases i del veredicte del jurat.
https://bit.ly/rutafotograﬁca

