
III CONCURS DE FOTOGRAFIA MOTO CLUB MANRESA 

Com a resultat de la recerca permanent de nous projectes per part del Moto Club Manresa, aquest 
any tornem a engegar el concurs de fotografia que ja s’havia portat a terme anys enrere i amb molta 
participació, la d’aquest any serà la III edició 

Aquest concurs és per a totes les persones que hi vulguin participar,  especialment els nostres 
socis. Hi hauran tres premis en les diferents modalitats del concurs. 
 

TEMES           FOTO ARTÍSTICA  -   FOTO SINGULAR  

Cada concursant podrà presentar, com a màxim, 3 fotografies per cada un dels temes, les imatges 
hauran d’estar relacionades amb les proves o esdeveniments que el Moto Club Manresa portarà a terme 
durant l´any 2016, com ara els Trials Socials, les Carreres en Costa, el Ral·li de Clàssics, l’Endurada, 
Excursions, etc... 

Cada tema tindrà tres premis: un 1r de 100 €, un 2n de 80 € i un 3r de 70 €, a més, es donarà un 
trofeu per cada premiat. 
 

PRESENTACIÓ 

Les fotografies hauran de ser muntades en una cartolina o un suport dur d’una mida de 30x40. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Al dors de cada fotografia es farà constar el tema i títol de la obra, el nom del concursant, telèfon, 
l’e-mail i si és soci del Moto Club. 
 

PARTICIPACIÓ  

Serà gratuïta per a tothom. 
 

TERMINI D´ACEPTACIÓ D´OBRES 

Fins el 25 de novembre de 2016 que ja no es farà cap més esdeveniment.  
 

RECEPCIÓ D´OBRES 

Es recollirà a la secretaria del Club, C/ Muralla Sant Francesc, nº 49 (Hotel Pere III) baixos, tots els 
dies de les 18 hores fins a les 19 hores. En cas de no trobar-ho, pregunteu a recepció. 
 

VEREDICTE 

Es durà a terme el mes de novembre i seran avisats els participants per e-mail o telefònicament. 
Cada participant no podrà optar a més d´un premi. 
 

JURAT 

El formaran 3 persones de reconeguda solvència fotogràfica. 
 

LLIURAMENT DE PREMIS 

Es farà en el sopar de fi de temporada el mes de desembre 
 

RETORN DE LES OBRES 

Seran retornades les obres que no hagin estat premiades 
 

IMPREVISTOS 

L’organització no es fa responsable dels drets d’imatge de les fotografies. Qualsevol imprevist serà 
resolt per l´organització, donant per sabut que, pel fet de participar, s’accepten les normes exposades. 


