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BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA 

2010 

Grup Sardanista Maig 

 

Continuem un any més amb el concurs de fotografia del GRUP SARDANISTA 

MAIG!!!!! 

 

BASES DEL CONCURS: 

DURADA:  

Del dia 1 de gener de 2010 fins 31 de desembre de 2010. L’entrega de 

premis es farà el dia del sopar del Grup.  

 

QUI HI POT PARTICIPAR? 

El concurs va dirigit a tots els socis del Grup Sardanista Maig, des dels 

dansaires més petits (Xamosa) fins als més veterans (Dansaires de Maig), 

passant pels grans (Maig), juvenils (Xàldiga) i infantils (Xiroia). Els familiars 

més directes (pares, germans, fills i avis), amb la quota corresponent, esteu 

convidats a participar-hi. 

Totes aquelles persones que no formin part del grup queden excloses del 

concurs. 

Quedem exemptes de participar-hi la Roser i la Sandra, que serem les 

encarregades de fer la primera selecció de les fotografies finalistes. 

 

CATEGORIES: 

El concurs consta de tres categories (sempre dins del Grup Maig).  

- Fotografia instantània: Podeu enviar qualsevol fotografia feta d’una 

manera espontània, és a dir, feta sense premeditació. A vegades estem 

parlant amb algú, estem contemplant una escena, estem en un altre món... 

i de sobte alguna cosa ens sorprèn i capta la nostra atenció; és en aquest 

moment en què hem d’agafar la càmera i retratar allò que ens ha captivat. 

- Fotografia del Concurs: Aquesta categoria no se centra només en 

fotografies que plasmin la imatge d’una colla ballant; sinó que podeu anar 

més enllà i retratar el vestuari que us sorprengui d’alguna colla, les mans 
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agafades d’una parella, unes espardenyes. Queden incloses totes aquelles 

fotografies fetes durant el Concurs. Heu de ser originals, i tot i donar-vos 

alguna idea, volem que sigueu vosaltres els que ens sorpreneu.  

- Fotografia d’alguna sortida: Aquesta categoria és molt extensa ja que hi 

podeu incloure qualsevol fotografia d’alguna sortida, activitat, festa, 

sopar/dinar, concurs, audició/aplec, trobada amb la colla, cursets de 

sardanes... Heu de tenir en compte, però, que qualsevol de les activitats 

esmentades i d’altres que vulgueu afegir han d’estar relacionades amb les 

sardanes.  

 

Acceptarem totes les fotografies fetes durant aquest any 2.010 (des que va 

començar l’any fins a l’última data indicada per fer-nos-les arribar). Així 

doncs, no ens envieu fotos d’anys anteriors perquè quedaran descartades 

automàticament. 

Tampoc s’acceptaran fotografies retocades amb qualsevol programa que es 

pugui fer. 

 

COM PARTICIPAR-HI: 

Totes les fotografies s’hauran d’enviar a l’adreça de correu concurs-

maig@hotmail.com. Aquest correu serà obert per una persona totalment 

externa a l’entitat. Aquesta persona reenviarà les fotografies a un altre 

correu que tindrem la Roser i la Sandra. D’aquesta manera, no sabrem de 

qui són les fotografies. Serà més neutre.  

Juntament amb aquestes ens haureu d’indicar: 

* qui sou (nom i cognoms) 

* a quina categoria l’heu classificada 

* posar-hi un títol (el que vosaltres creieu que descriu millor la imatge 

representada) 

* i un únic pseudònim (el qual utilitzareu cada cop que ens feu arribar 

alguna fotografia).  

 

Cada persona pot enviar fins a un total de 5 fotografies de cada categoria, 

de manera que, com a màxim, una mateixa persona pot haver-ne enviat un 

total de 15.  

En el cas que ja ens hagueu fet arribar 5 fotografies i us adoneu que en 

teniu una altra  que us agrada més i voleu que entri en el concurs, us donem 

l’opció d’eliminar una de les enviades anteriorment perquè la nova entri en 
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joc. Cal, però, que per via mail ens especifiqueu quina de les fotografies 

voleu que quedi fora del concurs i ens feu arribar la nova imatge seguint les 

indicacions que ja hem esmentat anteriorment. Si tenim més de 5 

fotografies d’una categoria i no ens heu indicat quina queda descartada, 

entraran en concurs les 5 que hagueu enviat primer. 

 

SELECCIÓ DE LES IMATGES GUANYADORES: 

La selecció de les imatges constarà de dues fases. La primera la durem a 

terme la Roser i la Sandra, qui haurem anat recopilant les fotografies i farem 

una primera selecció de les finalistes.  

La segona selecció i, per tant, decisió de les fotografies guanyadores, la farà 

un fotògraf expert.  

 

PREMIS PELS GUANYADORS: 

Intentarem mantenir el sistema de premis de l’any passat. Un primer premi 

especial, 3 primers premis per categoria i 10 finalistes. 

 

DUBTES O PREGUNTES: 

Per a qualsevol dubte o pregunta us podeu dirigir a la Roser Casals 

casals_roser@hotmail.com o a la Sandra Graupera oratamsgp@hotmail.com. 

També podeu fer ús de l’adreça del concurs concurs-maig@hotmail.com o 

dirigir-vos a nosaltres en persona. 

Si durant aquest període de temps en què durem a terme el concurs 

sorgeixen  problemes o imprevistos, els anirem solucionant sobre la marxa i 

amb l’ajuda i aportacions de tothom, com ja va passar l’any passat. 

 

Moltes gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració i esperem una màxima 

participació. 

 

Roser Casals 

Sandra Graupera  


