La Festa de Sant Magí a Cervera
4t Concurs de Fotografza de la Festa de Sant Magí a Cervera
BASES DEL CONCURS
1.- L'Associació Amics de Sant Mag( convoca el Concurs de Fotografia: La Festa
de Sant Magí a Cervera.
2.- Les obres han de ser originals i inectites. Un mateix autor pot presentar un maxim
de tres obres, pero es qualificaran individualment i no en el seu conjunt. No es
podran considerar obres ja premiarles en al tres concursos.
3.- El format de les fotografies haura de ser de 20 x 30 cm.
4.- El tema de les fotografies ha de ser una imatge relacionada amb la Festa de Sant
Magí a Cervera.
5.- Les obres han de ser trameses al Centre Municipal de Cultura (c. Major, 115, 2n25200 Cervera-). S'admetran originals fins al día 15 de setembre de 2006 a les
14.00 h.
6.- Les obres hauran de portar un títol i anar signades amb pseudonim. En una plica
tancada, on a la part de fora figurara el pseudonim i títol de 1' obra, 1' autor/a fara
constar el seu nom, cognoms, adre~a, telefon i títol de 1' obra.
7.- Les obres presentarles s'exposaran, si s'escau, en una mostra inclosa en la
programació de les activitats de la setmana de la Isagoge de la Festa Major de
Cervera.
8.- Els premis, records exclusius dissenyats pel certamen, seran lliurats en el decurs
del sopar de Sant Magí.
9.- Les obres no premiarles podran recuperar-se al propi C.M.C. en un termini de 60
dies, comptats a partir de la data de l'atorgament deis premis de les obres
guanyadores d'aquesta edició.
10.- El fotograf oficial de la festa és el que presideix el jurat.
11.- Els autors autoritzen a l'Associació Amics de Sant Mag( a guardar en els seus
arxius una copia de totes les obres presentarles i a poder-les exposar i editar si és
el cas, fent constar el nom de 1' autor.
12.- Les obres premiarles passaran a ser propietat de l'Associació Amics de Sant Mag(,
que es reserva el dret de publicar-les, amb el compromís de fer constar el nom de
l'autor.
13.- Els participants al concurs accepten aquestes bases i la decisió del jurat.
14.- El jurat es reserva el dret de poder modificar i adaptar aquestes bases.
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