La Trobada internacional de claqué: Tap On Barcelona convoca el
10è Concurs de Fotografia TAP ON BARCELONA.
BASES
1. Les fotografies hauran de ser inèdites i no haver estat premiades en altres concursos.
2. Podran participar tots els fotògrafs que ho desitgin, professionals o no, sense límit en
el número de fotografies.
3. El tema de las fotografies serà el CLAQUÉ en el seu aspecte més ampli.
4. Les fotografies podran presentar-se tant en blanc i negre como a color, digital en alta
resolució (format JPEG, GIF o PNG entre 2 MB i 8 MB amb una resolució mínima de
300 ppp). Les fotografies seran enviades per correu electrònic a la adreça:
info@taponbarcelona.com
5. Les fotografies hauran d’acompanyar un títol i un petit text com a peu de foto, on
l’autor exposi algun cometari sobre el tema.
6. Totes les fotografies seleccionades passaran a formar part dels arxius fotogràfics de
TAP ON BARCELONA, reservant-se els drets de reproducció í difusió sense fins
comercials, sense que això esdevingui drets d’autor, mantenint els autors tots els seus
drets sobre les seves obres i sobre la propietat intel·lectual de la mateixa.
7. El termini d’admissió de les obres serà fins el 15 de Juliol del 2017.
8. S’atorgaran els següents premis:
 1er PREMI: 3 CURSOS GRATIS pel Tap On Barcelona 2018.
 2º PREMI: EXTRAS PACK pel Tap On Barcelona 2018.
 3er PREMI: TICKET per a la GALA Tap On Barcelona 2018
9. El vot serà popular. Seran els participants del Tap On Barcelona els que escullin, amb
els seus vots al guanyador del concurs. Els vots es realitzaran durant la setmana del
Tap On Barcelona. La direcció de Tap On Barcelona serà l'encarregat de resoldre
qualsevol incidència que pugui sorgir durant el desenvolupament del concurs. El fallo
serà inapel·lable, podent ser declarat el premi desert.
10. La decisió del jurat es farà públic durant la Trobada Tap On Barcelona, al Juliol del
2017. El lliurament de premis es realitzarà en un acte públic.
11. De totes les fotografies rebudes, s'escolliran un màxim de 20 fotografies, que seran
exposades al centre on es realitzen els cursos del Tap On Barcelona. La selecció
d'aquestes primeres 20 fotografies serà realitzada pels professors de la trobada i la
direcció de la mateixa.
12. Les 20 fotos seleccionades seran exposades en públic durant la celebració de la
Trobada Tap On Barcelona.
13. La participació en el concurs implica la acceptació de les bases.
E-mail de Contacto i envio de fotografies: info@taponbarcelona.com
Més informació a: www.taponbarcelona.com

