
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGON CONCURS FOTOGRAFIC TROCASEC 3 de Juny 2012 - Bases del concurs 

Les fotografies hauran d'haver estat realitzades durant el desenvolupament del Novè Mercat 

d'Intercanvi Trocasec que es realitzarà el proper dia 3 de Juny. 

El concurs és obert a totes les persones que vulguin participar sense límit d'edat. 

El termini de presentació de les obres estarà obert des del 3 de juny fins al 15 de juliol de 2012. 

Les fotografies hauran de ser presentades en format digital i hauran d'enviar-se mitjançant correu 

electrònic a l'adreça trocasec@gmail.com 

L'email haurà de contenir, a més de les obres, un text amb la següent informació: Títol de cada 

obra, associada al seu nombre de fitxer corresponent, nom o pseudònim, telèfon de contacte i 

adreça de correu electrònic. 

Les fotografies hauran de presentar-se en format TIFF o JPG de màxima qualitat amb una 

resolució mínima de 1600x1200 píxels i un pes màxim de 5 megabyes (MB).. Podran presentar-se 

un màxim de 5 fotografies per participant. 

El jurat estarà compost per tres persones, una tècnica, una altra de la comissió de comunicació de 

l'Assemblea de barri de Poble Sec i una tercera que correspondrà a la comissió de Trocasec. 

El veredicte del jurat es realitzarà prenent com a criteri la qualitat tècnica i artística de les obres, 

així com la relació amb els valors de sostenibilitat, cooperació, reciprocitat i solidaritat que 

caracteritza l'activitat de Trocasec. Hi haurà un premi que es lliurarà en el proper mercat de 

Trocasec i la foto guanyadora se utilitzarà en la confecció del cartell de difusió del citat mercat. 

La participació en el concurs implica l'acceptació per part de l'autor que les fotos enviades puguin 

ser incloses en la web http://trocasec.wordpress.com/, així com en futures exposicions que 

puguin realitzar-se en la difusió de Trocasec o d'altres mercats d'intercanvis. 

El veredicte del concurs es farà públic durant l'última setmana de juliol, es comunicarà 

expressament a la persona premiada i es farà públic en la web http://trocasec.wordpress.com/.  

La participació en el concurs implica l'acceptació de totes i cadascuna de les bases del mateix. 

L'organització queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista a les Bases. 

 

Per a qualsevol dubte dirigir-se al correu trocasec@gmail.com  

Foto premiada en el Primer concurs fotogràfic Trocasec 

del 26 de febrer 2012 
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