BASES LLIGA SOCIAL 2019 – 2020

CONVOCATÒRIES: Hi haurà nou convocatòries, de setembre de 2019 a maig de 2020.

PARTICIPANTS:

Socis i sòcies d’AFOBOI.

AUTORIA I DRETS Les fotografies presentades han de ser inèdites a les lligues d’Afoboi. L’autor
serà el legítim propietari dels drets d’imatge i per tant serà l’únic responsable
davant qualsevol reclamació sobre l’autoria.
Les fotografies presentades passaran a formar part del fons fotogràfic d’Afoboi,
que es reserva el dret de publicar-les, difondre-les i reproduir-les sense ànim de
lucre i nomenant-ne sempre l’autoria.
IMPRESSIÓ
DE LES OBRES

Les fotografies lliurades en els mesos d’octubre, desembre, febrer i abril
s’imprimiran per exposar-les al nostre espai de Can Castells Centre d’Art. De la
impressió s’encarregarà Afoboi, i ho farà en un laboratori de qualitat i preu
concertat. El pagament de la impressió és a càrrec del soci o sòcia que presenti
les fotografies. Per aquest motiu els participants a la lliga hauran de fer un
pagament de 20 €. Aquest import cobreix la impressió de les dotze fotografies
que com a màxim s’imprimiran de cada participant.
El pagament s’ha de fer en metàl·lic al tresorer, secretària o president un dimarts
a la tarda a la nostra seu de Can Castells, abans del 15 d’octubre. En cas que
algú no ho pugui fer d’aquesta manera hauria d’escriure al correu
tresoreria@afoboi.com i se li informarà de com fer-ho.
A les sòcies o socis que no hagin participat en tots els lliuraments a imprimir,
se’ls retornarà, al final de la lliga, els diners corresponents a les impressions que
no s’hagin fet.
Les fotografies impreses quedaran en propietat dels seus autors.

CATEGORIES:

Tres categories
-

TÈCNICA:

Color
Monocrom
Tècnica lliure

Categories Color i Monocrom: No s’acceptaran fotomuntatges, ni afegir
elements externs a la fotografia. Es demanarà el RAW a l’autor en cas que es
generin dubtes. Si l’autor no envia el RAW als coordinadors de la Lliga Social,
la fotografia serà eliminada immediatament.
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Categoria Tècnica lliure: Es permet el fotomuntatge. Tots els elements de la
imatge han d’haver estat fotografiats per l’autor que presenta la fotografia.

OBRES:

A cada convocatòria, cada soci podrà presentar una fotografia en cada
categoria. No es permet presentar la mateixa fotografia a les tres categories.

MODALITAT:

El lliurament de les fotografies es farà per correu electrònic. Vegeu el quadre on
es concreten els temes i dates d’entrega.

MIDES:

Tots el mesos les fotografies s’han de lliurar per correu electrònic en jpg en les
següents mides: 1024 píxels d’ample si la fotografia és horitzontal i 768 píxels
d’alçada si la fotografia és vertical i amb una resolució de 300 ppp, al correu:
lligasocialafoboi@gmail.com, amb el següent nom:
categoria_cognom_nom.jpg

DATA DE
LLIURAMENT

JURAT I
CRITERIS
DE VALORACIÓ:

Les fotografies, s’han de lliurar abans de l’últim dia del mes en curs. Per
exemple, les del mes de setembre s’han de lliurar entre l’1 i el 30 de setembre.
No s’acceptaran les fotografies rebudes després de la darrera data. Les
fotografies no es poden fer públiques en cap xarxa social fins que el jurat hagi
fet el veredicte.

La valoració la faran tres jurats com a mínim, aliens a AFOBOI i el veredicte serà
inapel·lable.
Per valorar les obres presentades, intentarà buscar una qualificació objectiva,
sempre dins de la subjectivitat de cada persona, a través d’una metodologia que
sigui comuna a tots els jurats seguint els següents criteris:
1. Contingut de l’obra en relació al tema.
2. Creativitat, originalitat i innovació.
3. Qualitat tècnica i composició.

PUNTUACIÓ:

Totes les obres que concursin rebran una puntuació entre 3 punts (menys
valorada) i 10 punts (més valorada), podent rebre puntuacions amb decimals.
Diverses fotografies poden obtenir la mateixa puntuació.
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S’atorgaran premis als sis primers classificats de cada categoria per la suma
dels punts de totes les convocatòries i seran els següents:

PREMIS:

1r premi
2n premi
3r premi
1r accèssit (4t classificat)
2n accèssit (5è classificat)
3r accèssit (6è classificat)

Trofeu + diploma
Trofeu + diploma
Trofeu + diploma
Trofeu + Menció d´honor
Trofeu + Menció d’honor
Trofeu + Menció d’Honor

Premi al millor autor de la lliga: Trofeu i diploma. Al soci que hagi obtingut la
màxima puntuació sumant els punts rebuts en les tres categories al final de la
lliga.
Tots els socis que hagin participat a la lliga, independentment de les vegades
que ho hagi fet, rebran un distintiu i/o reconeixement com a premi a la
participació.
Els guanyadors hauran de recollir els premis (trofeus, diplomes i mencions
d’honor) a la seu d’Afoboi a Can Castells Centre d’Art en l’any en curs.

TEMES:
MES
Setembre

TEMA
DEFINICIÓ
A trenc d’alba / alba /
capvespre / posta de sol Imatges de l’alba o posta de sol.

Octubre
(per imprimir)

Arran de terra

Fotografia realitzada amb la càmera a
nivell de terra.

Novembre

Cementiris (1)

Imatges de cementiris.

Desembre
(per imprimir)

Bodegó

Gener

Escombratge

Febrer
(per imprimir)

Retrat (2)

Març

Nocturna

Abril
(per imprimir)

Marines

Imatges de flors, animals o objectes
naturals o fets per l’home en un espai
determinat, formant tot un conjunt.
Imatge aturada o congelada d’un objecte
en moviment, feta a baixa velocitat, amb
moviment de càmera.
Imatges de persones de les quals es vegi
la cara. No es consideren retrats els
“robats”.
Queden exclosos els autoretrats.
Imatges obtingudes a la nit en exteriors.
Entre altres pot ser urbana, paisatgística,
light painting, astronòmica, etc.
Imatges relacionades amb el mar i
escenes de platges.

Macro / aproximació

Imatge de detall d’objectes, plantes o
animals.

Maig
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(1) Per poder fer fotografies en un cementeri s’ha de demanar permís, i no han de ser
llegibles els noms de les làpides.
(2) En la fotografia de retrat hi ha d’haver consentiment de la persona retratada.

EXPOSICIÓ:

VEREDICTE
I RESOLUCIÓ
DE CONFLICTES:

Les fotografies lliurades els mesos d’octubre, desembre, febrer i abril
s’imprimiran en paper i estaran exposades a la seu social d’Afoboi, 1a planta de
Can Castells Centre d’Art,

Els coordinadors de la lliga resoldran els dubtes i/o conflictes que puguin sorgir
i que no estiguin en aquestes bases.

La participació a la Lliga Social suposa l’acceptació de les bases.

Els coordinadors,

Sant Boi de Llobregat, 14 de juny de 2019
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