I Concurs de fotografia matemàtica
Bases
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●

●
●
●
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●

●

En aquest concurs hi poden participar alumnes i professors/es de l’escola Sant Felip
Neri - Gorg Blau S.Coop.
Els i les participants cedeixen els drets de publicació de les fotografies participants a
l’escola Sant Felip Neri, gestionada per la cooperativa Gorg Blau.
Hi ha quatre categories:
○ Cat. PRIMÀRIA: alumnes 5è i 6è de primària
○ Cat. ESO12: alumnes 1r i 2n d’ESO
○ Cat. ESO34FPB: alumnes 3r, 4t d’ESO i FPB
○ Cat. PROF: professores i professors i personal no docent.
Les fotografies han de ser fetes pels participants entre la data de publicació del
concurs i la data de finalització d’entrega.
No es poden fer fotomuntatges, cal que les fotos siguin originals. Es poden aplicar
canvis en saturació, contrast, il·luminació, filtres...
Cada foto haurà de dur un títol que faci referència, d’alguna manera, al contingut
matemàtic de l’obra, amb gràcia i originalitat.
La data límit de recepció de fotografies serà el 28 de febrer de 2018 a les 23:59h.
Exposició de fotografies participants a la sala “Divino Amor” del 16 al 28 de març
El veredicte del jurat es publicarà el dia 26 de març a la web de l’escola i a les
xarxes socials.
El lliurament de premis es farà el dimarts dia 27 de marçde 2018
○ Hora: 16:45 hores.
○ Lloc: Activitats de la sortida al carrer.
El no compliment de les indicacions especificades a les bases comportarà la
desqualificació.

Format d’entrega
●
●
●

Format de la imatge JPG o JPEG.
Tamany màxim de la imatge 10 Mb.
Enviar un correu a fotomatematica@gorgblau.coopindicant:
○ Assumpte: Categoria a la que es presenta.
○ Nom i llinatge.
○ Títol de la foto.
○ Adjunt amb fotografia original i modificada presentada.

Premis
●
●
●

Un primer premi per categoria.
No es podrà canviar pel seu valor en metàl·lic.
Aquests premis poden quedar descoberts si la qualitat de les imatges presentades
no es considera suficient pel jurat.

