Bases 12è Concurs Social d’AFTDAO 2021 - 2022

Participants: Tots els socis de l’agrupació fotogràfica AFTDAO que ho desitgin.
Categories: Debutants: tots els alumnes que inicien el 1r. curs aquest any.
Preferent: les 20 persones amb millor puntuació de l’any anterior.
General: la resta de socis de l’agrupació que no participin ni en la categoria
debutant, ni en la preferent.
Tema i Categories: Tots els temes seran lliures, repartits en 6 convocatòries de desembre a maig.
Categories específiques:
§

Blanc i Negre

§

Paisatge

§

Retrat

Per a participar a aquestes modalitats només s’haurà̀ d’escollir a la web la categoria a la que es vol
participar quan es pugi la foto. És opcional fer-ho.
Calendari:
Presentació de fotografies:
La data límit d’admissió serà el 15 de cada mes a les 23.59h
Votacions dels jurats: entre el dia 17 i el dia 28 del mes de presentació, en el mes de
febrer serà el 26.
Publicació dels resultats: el dia 30 del mes de presentació. El 28 de febrer en l’entrega
del mes de febrer. La darrera entrega de mes de maig serà donada a conèixer a la Festa del Soci, on
s’entregaran els premis de les diferents categories del social.
Obres: Una obra cada mes per autor, en color o blanc i negre. No presentada en edicions anteriors ni
el Social Temàtic actual.
Autoria i drets: Totes les fotografies hauran estat preses totalment pel propi autor. Cada autor es
responsabilitza totalment dels drets de la imatge i de qualsevol possible reclamació.
Les fotografies que portin el nom de l’autor o marca d’aigua seran retirades de la qualificació.
Arxiu: Les obres es presentaran en format JPG.
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Mides: Màxim 1920 píxels d’ample, si el format de la imatge és horitzontal; 1080 píxels d’alt, si el
format de la imatge és vertical; ambdós casos a 72 dpi de resolució i perfil sRGB.
Enviament: Les imatges es pujaran a través del “Racó del Soci” en la plataforma creada per aquest
concurs. Cada soci accedirà̀ amb el seu nom d’usuari i una clau d’accés.
Web: http://www.aftdao.org/raco-del-soci
Jurat: Estarà format per tres fotògrafs/es cada mes, de reconegut prestigi.
Mercedes Higuero Bisbe

Jean Saleilles

María Jesús Villaseñor Montes

COLECTIVO IMAGEN DE FUENGIROLA

PERÌGNAN PHOTO CULTURE EN CATALOGNE

SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE MÁLAGA

SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE MÁLAGA

PRESIDENT FEDERATION PHOTOGRAFIQUE DE
FRANCE

Nuria Murillo Lara

Marcus Populus

www.nuriamurillolara.com

www.marcuspopulus.eu

COLECTIVO IMAGEN DE FUENGIROLA

VICE PRESIDENTE DE LEN PHOTOART

http://www.mercedeshiguerobisbe.com/

Antonia Lozano Sánchez

SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE MÁLAGA

SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE MÁLAGA

Puntuació: Les obres es puntuaran de 10 a 3 punts. La puntuació definitiva de cada fotografia serà el
total de les tres puntuacions atorgades pels tres jurats.
Categories específiques: La puntuació obtinguda en cada convocatòria servirà per a puntuar el tema
específic. El guanyador serà qui obtingui la major puntuació quan finalitzi el Social.
Com orientació sobre les Categories específiques pot servir de guia aquestes definicions que en versió
V3 ha establert la Federació Catalana de Fotografia
https://www.federaciofotografia.cat/sites/default/files/documents/2020_definicions_v3.pdf
La resta de temes serà l’organització qui decidirà si es cenyeix o no.

Premis:
Premis categoria debutant: Primer, Medalla Daurada AFTDAO, Segon, Medalla
Argentada AFTDAO, Tercer, Medalla Bronzejada AFTDAO i Diploma AFTDAO pels 10
primers classificats.
Premis categoria general: Primer, Medalla Daurada AFTDAO, Segon, Medalla
Argentada AFTDAO, Tercer, Medalla Bronzejada AFTDAO i Diploma AFTDAO pels 10
primers classificats.
Premis categoria preferent: Primer, Medalla Daurada AFTDAO, Segon, Medalla
Argentada AFTDAO, Tercer, Medalla Bronzejada AFTDAO i Diploma AFTDAO pels 10
primers classificats.
Premis categories específiques: Medalla Daurada AFTDAO per el primer classificat
de cada categoria.
Premi Especial “Obturador d’Or AFTDAO”: Al guanyador absolut sumant els punts
obtinguts al 12è Concurs Social i a la 4a Lliga Social Temàtica.
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Els 20 primers de la classificació conjunta de les tres categories participaran en la
categoria preferent de la propera convocatòria.

Nota:
El fet de concursar suposa la total acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt per l’equip responsable del Social.
Les obres dels socis millor puntuades en la Lliga de la FCF i del Social d’AFTDAO participaran com a
Club en la Copa del Món de la FIAP i en altres possibles concursos internacionals que puguin
convocar-se.
Resum:
CONVOCATÒRIA

PRESENTACIÓ

VOTACIÓ

PUBLICACIÓ

Desembre

1 a 15 / 12 / 2021

17 a 28 / 12 / 2021

30 / 12 / 2021

Gener

1 a 15 / 01 /2022

17 a 28 / 01 / 2022

30 / 01 / 2022

Febrer

1 a 15 / 02 /2022

17 a 26 / 02 / 2022

28 / 02 / 2022

Març

1 a 15 / 03 /2022

17 a 28 / 03 / 2022

30 / 03 / 2022

Abril

1 a 15 / 04 /2022

17 a 28 / 04 / 2022

30 / 04 / 2022

Maig

1 a 15 / 05 /2022

17 a 28 / 05 / 2022

FESTA DEL SOCI
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