
  

NOTESNOTESNOTESNOTES    
Els participants es responsabilitzen  que no hi hagi drets 
a tercers i que no es puguin reclamar drets d’imatge en 
les obres presentades. 
 
Concurs reconegut per la  Federació Catalana de 
Fotografia amb el n.  2016/72 
És puntuable per a l’obtenció de les distincions A.F.C.F., 
E.F.C.F. i M.F.C.F. que atorga l’esmentada entitat. 
 
Qualsevol cas no inclòs en aquestes bases serà resolt 
per l’entitat organitzadora. 
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes 
les bases. 
 
CONTACTE:CONTACTE:CONTACTE:CONTACTE: ass.ullpla@gmail.com 
 
    
ORGANITZAORGANITZAORGANITZAORGANITZA: UllPlà Associació Fotogràfica, amb la 
col·laboració  de Fira del Vent i de la Federació Catalana 
de Fotografia. 
 

       
 
 
COL·LABORCOL·LABORCOL·LABORCOL·LABORAAAA:::: Ajuntament del Pla de Santa Maria 
 

 
 

   

    
 
 
 

 
 
 

 
7777èèèè    concursconcursconcursconcurs    
fotogràficfotogràficfotogràficfotogràfic    

“UllPlà - Fira del Vent” 
El Pla de Santa Maria (Alt Camp) Fotografia guanyadora 6a edició.  

Autor: Ignasi Pellisa Arnasat, FCF 1534/98 



1111----    DATES I TEMADATES I TEMADATES I TEMADATES I TEMA. 
Fotografies dels actes de la VIII Fira del Vent que es 
celebrarà del 14 al 16 d’octubre de 2016 al Pla de Santa 
Maria, Alt Camp. (Programa de la Fira a consultar a la 
web:  www.pla.altanet.org ) 
 
2222----    PARTICIPANTS.  PARTICIPANTS.  PARTICIPANTS.  PARTICIPANTS.      
Obert a tothom. 
 
3333----    INSCRIPCIÓINSCRIPCIÓINSCRIPCIÓINSCRIPCIÓ    
Gratuïta,  a  la mateixa fira, a l’estand d’UllPlà o a Rebuda.  
Els socis de la FCF hi hauran d’indicar el seu número 
d’associat. 
 
4444----    OBRESOBRESOBRESOBRES    
Fotografies inèdites fetes en el decurs de la Fira. 
La tècnica serà lliure. 
Un màxim de 3 fotografies per participant, amb un mínim 
de resolució de 1500 x 2400 píxels. 
Per a participar, s’enviaran aquests arxius en format .jpg 
amb la resolució esmentada. 
S’anomenaran seguint aquest patró:  

• numerodinscripcio_1.jpg 
• numerodinscripcio_2.jpg 
• numerodinscripcio_3.jpg 

 
5555----    TERMINI DE  PRESENTACIÓTERMINI DE  PRESENTACIÓTERMINI DE  PRESENTACIÓTERMINI DE  PRESENTACIÓ    
Totes les fotografies s’hauran de rebre a l’adreça de 
correu electrònic   ullpla.concurs@gmail.com ,  abans del 
dia 31 d’octubre de 2016 a les 24 h. 
 
6666----    JURAT I VEREDICTEJURAT I VEREDICTEJURAT I VEREDICTEJURAT I VEREDICTE    
El jurat estarà format per tres persones amb reconegut 
criteri fotogràfic: dos jurats de la Federació Catalana de 
Fotografia, i un representant d’UllPlà.  

La sessió del jurat serà pública el dia 12 de novembre 
de 2016 a les 11 h. El veredicte serà inapel·lable i es 
publicarà a la web d’UllPlà, comunicant-se  a més a 
tots els  premiats. 
 
7777----    PREMISPREMISPREMISPREMIS    
En cap de les categories es concedirà més d’un premi 
per concursant. 
Categoria Nacional. Categoria Nacional. Categoria Nacional. Categoria Nacional.     

• 1r Premi 200 Euros i Diploma  
• 2n PREMI 100 Euros i Diploma  
• 3r PREMI  50 Euros i Diploma  

Categoria SocialCategoria SocialCategoria SocialCategoria Social. Per participar en l’apartat de social 
es indispensable ser soci d’UllPlà Associació 
Fotogràfica o bé Amic/amiga d’UllPlà (menors d’edat) 
en el moment de la presentació de les obres. Hi 
concursaran les obres que no hagin estat premiades 
a l’anterior categoria. 

• 1r Premi : 30 Euros i Diploma 
• 2n Premi: 20 Euros i Diploma 
• Premi Amic/amiga d’UllPlà: Obsequi i Diploma. 
 

8888----    LLIURAMENT  DE PREMISLLIURAMENT  DE PREMISLLIURAMENT  DE PREMISLLIURAMENT  DE PREMIS    
Dins els actes de les festes de Nadal 2016 
 
9999----    EXPOSICIÓ:EXPOSICIÓ:EXPOSICIÓ:EXPOSICIÓ:    
L’organització exposarà les fotografies guanyadores a 
la web d’UllPlà, http://webfacil.tinet.cat/ullpla, i una 
selecció de les participants, autoritzades en el 
moment de la inscripció.  
 
10101010----    OBRES PREMIADES:OBRES PREMIADES:OBRES PREMIADES:OBRES PREMIADES:    
UllPlà tindrà el dret d’utilitzar, publicar, reproduir i/o 
exposar les obres premiades, les quals passaran a 
formar part de la seva fototeca. Sempre es farà 
constar el nom de l’autor/a. 


