Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

Es convoca el XXII Concurs de Fotografia Sant Vicenç
L’Ajuntament de Mollet del Vallès convoca la XXII edició del Concurs de
Fotografia Sant Vicenç, un dels esdeveniments més consolidats de la Festa
Major d’hivern. Enguany el concurs afegeix una nova categoria motivada
pel fet que Mollet hagi estat nomenada Ciutat Europea de l’Esport 2017.
La inscripció al concurs és gratuïta i hi poden participar totes les persones
aficionades a la fotografia que ho desitgin.
Cada participant pot enviar fins a un màxim de tres obres per tema, en color o
blanc i negre, que no hagin estat premiades en d’altres concursos i que no
s’hagin presentat anteriorment a aquest.
En aquesta edició, el concurs incorpora una categoria centrada en el fet que
Mollet hagi estat nomenada Ciutat Europea de l’Esport. En aquest cas es
demanen imatges vinculades amb l’activitat esportiva i a Mollet.
En totes les categories (Mollet, Mollet Ciutat Europea de l’Esport, Lliure i
autoretrat a Mollet “selfie”) s’admeten fotografies fetes tant en format analògic
com digital. Les fotografies es poden haver ajustat digitalment, però només es
permeten uns retocs bàsics de lluminositat, contrast i color. No s’acceptaran
fotomuntatges ni altres tècniques especials com fotografia infraroja, HDR, etc.
Els lliuraments dels originals es poden fer des del 16 de desembre fins al 9 de
gener de 2017 (excepte el 24 i el 31 de desembre) per correu lliure de cost o bé
personalment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Major 1, 08100 de Mollet del
Vallès) de dilluns a dijous de 8 na 18h i els divendres de 8 a 15h.
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