IV Concurs de fotografia Dia de la Pau 2015
Escrit per Administrator
dilluns, 19 de gener de 2015 10:00 - Darrera actualització dilluns, 19 de gener de 2015 10:14

Aprofitant que divendres 30 de gener celebrarem el dia de la Pau, l'Institut S'Agulla torna a
organitzar el IV Concurs de fotografia dia de la Pau.

Les bases del concurs són:

1- Només es pot presentar una fotografia per alumne o professor.

2- La fotografia ha de ser original, d'elaboració pròpia i sense retocs informàtics. Qualsevol

d'aquests incompliments serà penalitzat durament, no es permetrà cap engany al concurs, ni

al jurat ni als seus participants.

3- Aquest any el tema serà l'amistat. La fotografia ha d'evocar amistat d'alguna manera.

4- La fotografia ha d'anar acompanyada d'un títol original o bé d'una frase que la representi,
que

s'especificarà al correu electrònic amb el que envuiareu la fotografia (mai dins la fotografia).
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Com participar-hi ?

Un cop tingueu la fotografia feta, només cal que la feu arribar per correu electrònic a la següent
adreça: concursfotosagulla@gmail.com. El títol del correu ha de ser el vostre NOM,
COGNOM i GRUP-CLASSE
i en el correu especificareu el títol de la fotografia o frase. Si teniu algun dubte, adreceu-vos a
en
Pitu Chamorro
.

L'últim dia per enviar la fotografia serà el divendres 23 de gener de 2015 a les 17h.

Hi haurà un total de sis premis, un per a cada curs d'ESO, un altre per Batxillerat i un últim pel
professorat i PAS.

El jurat estarà format per tres professors i cinc alumnes, un de cada curs. Les fotografies
estaran exposades a partir del 28 de gener al passadís del primer pis, i els premis es lliuraran
el dia de la Pau en l'acte commemoratiu.
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