Bases 2a Lliga Social Temàtica d’AFTDAO 2019 - 2020

Participants: Tots els socis de l’agrupació fotogràfica AFTDAO que ho desitgin.
Temes:
 Reflexes
 Paisatge urbà
 Minimalisme
 Mascotes amb els seus amos
Calendari:
Presentació de fotografies:
Novembre: tema Reflexes - últim dia de presentació: 15 de novembre.
Gener: tema Paisatge urbà - últim dia de presentació: 15 de gener.
Març: tema Minimalisme - últim dia de presentació: 15 de març.
Maig: tema Mascotes - últim dia de presentació: 15 de maig.
La data límit d’admissió serà el 15 de cada mes a les 23:59 h.
Votacions dels jurats: entre el dia 17 i el dia 28 del mes de presentació.
Publicació dels resultats: el dia 30 del mes de presentació. La darrera
entrega de mes de maig serà donada a conèixer a la Festa del Soci, on s’entregaran els
premis de la 2a Lliga Social Temàtica AFTDAO.

Obres: Una obra cada mes per autor, en color o blanc i negre. No presentada en edicions
anteriors ni el Concurs Social 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: 1024 píxels d’ample, si el format de la imatge és horitzontal; 768 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 cada mes, de reconegut prestigi.
Mar Biosca Rabanaque
Puerto de Sagunto
Anna Bahi Tarafa
Banyoles

María Luisa Amaya Montero
Puerto Real
Ramiro Díaz
Madrid

(www.annabahi.com)

(www.fotosensible.es)

Fernando Morales Clavijo
Arcos de la Frontera
Jerónimo Villena Pareja
Antequera

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.
Premis:
Premis classificació única: Primer, Medalla Daurada AFTDAO. Segon, Medalla
Argentada AFTDAO. Tercer, Medalla Bronzejada AFTDAO. Diploma AFTDAO pels
10 primers classificats.
Premi Especial “Obturador d’or AFTDAO”: Al guanyador absolut sumant els
punts obtinguts al 10è Concurs Social i a la 2a Lliga Social Temàtica.
Nota:
El fet de concursar suposa la total acceptació d’aquestes bases.
En cas de dubte, serà l’organització qui decidirà si la imatge es cenyeix o no al tema.
Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt per l’equip responsable del
Social.
Resum:
CONVOCATÒRIA

PRESENTACIÓ

VOTACIÓ

PUBLICACIÓ

Novembre

1 a 15 / 11 / 2019

17 a 28 / 11 / 2019

30 / 11 / 2019

Gener

1 a 15 / 01 /2020

17 a 28 / 01 / 2020

30 / 01 / 2020

Març

1 a 15 / 03 /2019

17 a 28 / 03 / 2020

30 / 03 / 2020

Maig

1 a 15 / 05 /2020

17 a 28 / 05 / 2020

FESTA DEL SOCI
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