Convocat el primer concurs de fotografia esportiva de Formentera
divendres, 6 de novembre de 2015 12:35

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Esports, convoca el I Concurs de Fotografia
Esportiva de l'illa. Els fotògrafs poden presentar les seves instantànies fins al 23 de novembre a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o per correu certificat. L’objectiu, segons ha explicat el conseller
del ram és «donar a conèixer l’esport des d’una perspectiva diferent i fomentar la pràctica
esportiva a través de la seva expressió fotogràfica». Cada fotògraf pot presentar un màxim de
tres fotografies que s’identifiquin amb l’esport en qualsevol dels seus vessants, segons ha
destacat Jordi Vidal.

Format i mida
Les fotografies presentades han de ser inèdites i no poden haver set premiades en cap altre
concurs. La imatge fotogràfica podrà ser en color o blanc i negre sobre paper i sense muntar, la
mida tendrà un mínim de 20 cm d’ample i un màxim de 40 cm de llarg, els formats seran;
quadrat, digital, clàssic i panoràmic. En la categoria de fotografia digital es permet modificar
valors tonals, saturació, lluentor, contrast, nivells i corbes, però no s’admetrà cap altre tipus de
manipulació.

Les fotografies s’hauran de presentar, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o per correu
certificat dins d’un sobre en blanc. Dins aquest sobre hi haurà un altre sobre en blanc on figuri,
a l’interior, el nom i llinatges de l’autor, adreça, correu electrònic i un telèfon de contacte. Cada
fotografia, al darrere, ha de portar un títol i indicar el lloc i data on ha estat realitzada.
600 euros en premis
Jordi Vidal ha anunciat que «el lliurament dels premis serà el 03 de desembre de 2015,
coincidint amb les festes de Sant Francesc Xavier al Poliesportiu Antoni Blanc». El Consell de
Formentera podrà d’exposar una selecció de les fotografies dels participants al Poliesportiu. El
conseller ha explicat que els criteris que es tendran en compte per a la concessió dels premis
seran bàsicament «la captació del moment esportiu (gest tècnic, moviment, plasticitat, etc.), el
caràcter esportiu de la imatge, la qualitat tècnica fotogràfica o els valors esportius i recreatius
que transmet la composició. Hi haurà tres premis de 300, 200 i 100 euros respectivament».
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