
I CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA 
 
La Secció de Fotografia del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona 
(FotoCof) convoca el I Concurs de Fotografia, que es regeix per les següents: 

 

BASES 
 

1. Podran concórrer al concurs tots els farmacèutics col·legiats al Col·legi de 
Farmacèutics de la Província de Barcelona i els seus familiars de primer grau. No 
podran participar en el concurs aquells que siguin alhora empleats del Col·legi de 
Farmacèutics de la Província de Barcelona ni els seus familiars de primer grau. 
 
2. La temàtica de les fotografies és ESTIU, en interpretació lliure. 
 
3. No s'admetran fotografies que atemptin contra la dignitat de les persones ni contra 
els drets humans. 
 
4. Aquells col·legiats o llurs familiars de primer grau que desitgin participar hauran 
d'inscriure's prèviament entre els dies 12 de juliol i 16 d’octubre, ambdós inclosos. La 
inscripció es farà a través de www.cofb.org o www.cofb.net. 
 
5. Cada participant podrà presentar fins a 4 fotografies, 2 realitzades amb càmera i 2 
realitzades amb mòbil. Les fotografies les haurà de presentar en un suport digital (en 
una unitat USB o en un CD o DVD), que haurà d’introduir en un sobre tancat. 
Cada fotografia haurà d’anar identificada amb un títol (podran portar totes el mateix 
títol o bé portar diferents títols), i haurà d’estar signada amb un pseudònim (aquesta 
informació es pot fer constar en el suport digital). Al propi títol s’ha de fer constar la 
paraula “CÀMERA” o “MÒBIL” segons hagi estat realitzada per un o altre instrument. 
 
En un sobre a part i tancat, dintre del mateix sobre que conté el suport digital, s'han de 
fer constar les dades següents: 
 
A l’exterior del sobre, el pseudònim. 
 
A l’interior, en un full: 
 

• El nom complert del concursant que correspon al pseudònim.  

• El número de col·legiat. En cas que qui concursi sigui un familiar de primer grau, 
el nom i número de col·legiat del farmacèutic del qual és familiar. 

• Adreça postal i electrònica, així com un telèfon de contacte. 
El sobre que conté tant el suport digital com l’altre sobre amb les dades del 
concursant s’ha d’adreçar a: Secció de Fotografia del Col·legi (FotoCof), Col·legi 
de Farmacèutics de la Província de Barcelona,  c/ Girona, 64-66, 08009 
Barcelona, a l’atenció de la Sra. Maribel Cortés.  
 



6. S'admeten fotografies en blanc i negre o color, realitzades amb càmera o mòbil. 
 
7. No s'acceptaran fotomuntatges, ni collages, ni tècniques de pintura sobre imatge, ni 
fotografies manipulades de qualsevol de les maneres, ni fotografies que continguin 
qualsevol text imprès o marca d'aigua.  
 
8. Les fotografies realitzades s'han de presentar en format jpg. 
 
9. Les realitzades amb càmera han de tenir una resolució mínima de 200 ppp. 
L'organització imprimirà les obres en la mida 30X45 cm. Les fotografies presentades 
han de permetre la impressió en aquesta mida. 
 
10.  Les realitzades amb mòbil s’han de presentar amb la màxima resolució possible. 
L'organització imprimirà totes les obres en la mida 22x30 cm o en aquella que permeti 
un resultat de qualitat. 
 
11.  L'admissió de fotografies s'iniciarà el 2 d’octubre de 2017 i finalitzarà el 16 
d’octubre de 2017. Els sobres que es presentin o arribin més tard del dia 16 d’octubre 
no seran oberts, es refusaran i es retornaran als presentats. 
 
12.  En el moment de la inscripció s’haurà d’abonar la quantia de 15 Euros per 
modalitat en què es participi (càmera o mòbil), en concepte de drets d’inscripció, que 
no serà retornada al concursant. 
 
13.  Les obres presentades s’exposaran en la seu col·legial en el lloc que es 
determinarà en el seu moment. L'exposició es farà des del 6 de novembre fins el 13 de 
desembre de 2017. 
 
14.  En el cas que el nombre de fotografies presentades sigui tan elevat que no permeti 
la seva exposició a l’espai destinat a tal finalitat, el jurat realitzarà al seu propi criteri 
una selecció de les obres a exposar. 
 
15. La presentació de fotografies per part dels concursants comporta la seva 
autorització a la realització d'aquesta exposició pública. 
 
16.  Des del dia 13 de desembre a les 16 hores, fins el dia 29 de desembre a les 14 
hores els participants podran recollir el suport digital i les fotografies impreses. La 
Secció de Fotografia del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona 
(FotoCof) decidirà què fer amb aquelles fotografies no recollides en aquest període.  
 
17.  El jurat del I Concurs de Fotografia del Col·legi de Farmacèutics de la Província de 
Barcelona estarà format per dos membres de la Secció de Fotografia (FotoCof), per dos 
fotògrafs professionals que intervindran com a tècnics assessors, per dos membres de 
la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona i per dos 
membres de la plantilla del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona. 
 
 



18.  En quant als premis, hi haurà un premi per a la fotografia guanyadora realitzada 
amb càmera, que consisteix en un val d’import 120 Euros per utilitzar en la compra de 
material fotogràfic a la botiga Sinfo-Serveis Integrals de Fotografia, S.L. (c/ Sant Antoni 
Maria Claret, núm. 391, C.P. 08027 de Barcelona), i un premi per a la fotografia 
guanyadora realitzada amb mòbil, que consisteix en un val d’import 120 Euros a 
utilitzar en la compra de qualsevol dels cursos de formació organitzats per Casanova 
Foto (c/ Ronda Universitat,  núm. 35, C.P. 08007 de Barcelona). 
 
19.  El guanyador autoritza que la fotografia guanyadora i el seu nom es puguin 
publicar als mitjans de comunicació habituals del Collegi de Farmacèutics de la 
Província de Barcelona si la corporació ho estima convenient. El nom del guanyador es 
publicarà en aquests mitjans el dia 6 de novembre d’enguany. 
 
20.  Els participants autoritzen que es puguin publicar als mitjans de comunicació 
habituals del Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona les possibles 
fotografies realitzades sobre l'acte de lliurament del premi. 
 
21.  En cas que en les fotografies apareguin imatges de persones físiques, els 
concursants garanteixen que disposen dels consentiments expressos d'aquestes 
persones per a la reproducció o publicació de les mateixes, en particular per a la 
participació en aquest concurs complint les condicions establertes en aquestes Bases. 
El participant es fa plenament responsable del contingut de les fotografies amb total 
indemnitat per al Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona. 
 
22.  La presentació de fotografies al concurs implica per part del concursant la seva 
autoria. El Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona queda exonerat de 
qualsevol tipus de responsabilitat sobre eventuals reclamacions de tercers en relació a 
l'autoria o l'originalitat de les fotografies. 
 
23.  La participació com a concursant implica l'acceptació de totes i cadascuna de les 
Bases d'aquest concurs. La presentació de sobres i/o fotografies que no compleixin les 
característiques exigides en aquestes Bases serà descartada automàticament pel jurat. 
  

 


