16es JORNADES D’ECOTURISME
PEDREGUER, NOVEMBRE 2017

BASES XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA D’ECOTURISME
Les fotografies hauran de fer-se durant l’excursió del diumenge 5 de novembre, pel
recorregut pels Pous i Séquies de Pedreguer.
Cada autor podrà presentar tres fotografies, i es podran presentar a color o en blanc i
negre. La mesura de la foto haurà de ser de 15x20. Al revers de cadascuna de les
fotografies es consignarà solament un pseudònim de l’autor/ora.
El nom, cognoms, DNI i el número de telèfon, s’aportarà dins d’un sobre tancat, juntament amb els
negatius o el suport informàtic, fent referència al pseudònim seleccionat per l’autor/ora.
Consulteu les bases a www.pedreguer.es, o Casa Cultura de Pedreguer.
Lloc i termini de presentació:
Les fotografies es lliuraran personalment fins al 8 de novembre a les 20h a la Casa Municipal de
Cultura de Pedreguer.
La decisió del Jurat es farà pública en acabar la xerrada del dimecres 15 de novembre, i
s’exposaran al públic fins al 3 de desembre a la Casa Municipal de Cultura.
Acabada l’exposició, els autors que ho desitgen podran arreplegar els negatius o el suport
informàtic a la Casa Municipal de Cultura fins al dia 30 de desembre, exceptuant les premiades.
Aquestes quedaran en poder de l’organització, que les podrà utilitzar per altres fins.
PREMIS:




1r premi: 200 € en metàl·lic.
2n premi: 125 € en metàl·lic.
3r premi: 75 € en metàl·lic.

Lliurament dels premis: el dimecres 15 de novembre a la Casa Municipal de Cultura, després de la
conferència.

ORGANITZA:
CENTRE EXCURSIONISTA PEDREGUER - COOPERATIVA AGRICOLA SANT BLAI – INSTITUT
D’ESTUDIS COMARCALS DE LA MARINA ALTA - CREAMA PEDREGUER - REGIDORIA MEDI AMBIENT
– REGIDORIA TURISME

PATROCINA:
AJUNTAMENT DE PEDREGUER

COL·LABORA:
FUNDEM – COMUNITAT DE REGANTS DE PEDREGUER – UNIVERSITAT D’ALACANT HUMANA FUNDACIÓ - ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA I AUDIOVISUAL DE PEDREGUER

