XXXIV Premi de fotografia digital
ÒSCAR RIBES 2022
Organitza

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
C/ Comerç, 25 ·25007 Lleida
Tel. 973 242 329
e-mail: cel@cel.cat

TEMA
Poden participar-hi tots els fotògrafs i afeccionats amb temes relacionats amb la muntanya, en totes les
seves vessants estètiques i esportives. No hi poden prendre part els comissaris del concurs ni els
membres del jurat.
OBRES
S'admet un màxim de tres obres per autor en les categories que es vulgui.
El format de les imatges ha de ser JPG d'un mínim de 2.500 píxels pel costat més llarg i entre un mínim
de 2 Mb i un màxim de 8 Mb. No s'admeten fotografies que mostrin la data o qualsevol tipus
d'inscripció sobreposada.
No és permesa la manipulació/alteració digital de les imatges ni el muntatge fotogràfic, únicament
s'accepten ajustos bàsics que afectin la lluminositat, el contrast, la saturació de color, la nitidesa o
l'equilibri de blancs. Es permeten fotos HDR. Es poden presentar fotografies en color o en blanc i negre
indistintament.
En cas de dubte, l'organització es reserva el dret de reclamar l'arxiu original de càmera. Són permesos
els enquadraments de l'arxiu original.

IDENTIFICACIÓ I TRAMESA
L'enviament de les imatges cal fer-lo a través de la pàgina web http://oscarribes.cat.
La recepció de les obres s'estén del 1 al 31 d'octubre de 2022.
PREMIS
Millor fotografia de muntanya

300 euros

Millor fotografia d'espeleologia

300 euros

Millor fotografia d'activitat d'aigua

300 euros

Millor fotografia de BTT

300 euros

Millor fotografia d'escalada

300 euros

Accèssit social

300 euros

Premi Especial "Ara Lleida" del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
•A la millor fotografia de les comarques de Lleida en les diverses categories del Premi Òscar
Ribes.
•El Premi consisteix en un cap de setmana o una nit d'allotjament en un establiment ofert pel
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida per a un màxim de 2 adults i 2 infants en règim
de mitja pensió i una activitat de turisme actiu.
Les fotografies presentades no poden haver estat premiades en altres concursos.
Es declararan desertes totes aquelles categories on les fotografies no es considerin mereixedores del
premi.
Cap obra no pot rebre més d'un premi a excepció del premi especial "Ara Lleida". Tampoc cap autor no
pot guanyar més d'un guardó. Sobre la dotació econòmica dels premis es practicaran les retencions
fiscals corresponents.
JURAT
Integren el jurat dos fotògrafs de reconegut prestigi i tres membres del Centre Excursionista de Lleida.
El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic en la inauguració de l'exposició.
EXPOSICIÓ
S'exposarà una selecció de les obres presentades i es procedirà al lliurament de premis.
NOTES
Els autors de les fotografies premiades cedeixen de manera no exclusiva al Centre Excursionista de
Lleida els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres guanyadores. Així
mateix, tots els participants autoritzen el Centre Excursionista de Lleida per tal que les seves fotografies
formin part de l'exposició sobre el Premi Òscar Ribes 2022.
La participació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d'aquestes bases.

