BASES DE LA 11a LLIGA FOTOGRÀFICA SOCIAL 2015
PARTICIPANTS
Tots els socis de l’AFA que ho desitgin.
FUNCIONAMENT
Cada participant ha de presentar una fotografia en les dates previstes a l’apartat Calendari.
Les fotografies poden ser fetes amb qualsevol tècnica. El format és lliure i les fotografies
s’han de presentar muntades sobre un suport rígid o cartolina de 30x40cm.
VOTACIONS
En cada lliurament, cadascun dels participants té dret a votar individualment totes les
fotografies presentades en el lliurament.
La votació anirà del 0 al 10 (0 com a puntuació més negativa i 10 com la més positiva)
tenint en compte la tècnica fotogràfica (composició, llum, nitidesa, enquadrament..) i
l’originalitat i creativitat del fotògraf (innovadora, experimental, especial, particular...).
La classificació de cada fotografia estarà determinada:
• En un 40% per la mitjana de les puntuacions que hagi rebut dels participants en el
lliurament, excloent-hi per fer la mitjana una puntuació de les més altes i una de
les més baixes.
• En un 60% de la puntuació del comentarista.
La suma dels dos resultats donarà la puntuació de la fotografia.
El rànquing dels participants s’obtindrà per la suma de les puntuacions de cada lliurament.
Els resultats es publicaran
http://afaarenys.blogspot.com.
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IMPORTANT- Si un participant no pot assistir al lliurament, té la possibilitat de presentar la
fotografia per mitjà d’una altra persona, la qual, però, no podrà votar per ell. En cap cas
es podrà recuperar un lliurament presentant dues fotografies en el lliurament següent.
CALENDARI
Hi haurà 6 lliuraments.
Els lliuraments tindran lloc entre 3/4 de 9 i les 9 del vespre al local social de l’Agrupació, C/
Josep Baralt, 22 (Casal de Joventut Seràfica) d’Arenys de Mar. A les 9 del vespre es
tancarà la recepció d’obres i s’iniciarà la votació.
Les dates de lliurament i els temes corresponents a cada data seran les següents:
o 1r lliurament: dijous, 15 de gener de 2015 – Tema lliure
o 2n lliurament: dijous, 5 de febrer de 2015 – Tema lliure
o 3r lliurament: dijous, 12 de març de 2015 – Tema lliure
o 4t lliurament: dijous, 9 d’abril de 2015 – Tema lliure
o 5è lliurament: dijous, 7 de maig de 2015 – Tema lliure
o 6è lliurament: dijous, 11 de juny de 2015 – Tema lliure
El sopar de cloenda i el lliurament de premis es farà el divendres, 19 de juny de 2015.

