El Col·legi Pare Enric d’Ossó convoca el...

10è Concurs de Fotografia

Bellvitge: Veo veo...
■

Qui pot participar?

Totes les persones que visquin o tinguin alguna
vinculació amb el barri de Bellvitge i/o amb
l’escola Pare Enric d’Ossó.
■ Temàtica

Qualsevol temàtica relacionada amb el barri, la
gent, els carrers, l’ambient, els parcs, els monuments...
■ Modalitats:

Es podrà concursar sota dues

∗ Nom i cognoms de l’autor i telèfon de
contacte
∗ Modalitat i categoria en la que concursa
∗ Títol de la fotografia
∗ Localització de l’indret que apareix a la
fotografia (Només en el cas que es participi a la modalitat Agenda 21)
■ Quan? Del 1 al 9 de maig

modalitats:

Pots enviar via e-mail les teves fotografies des
del dia 1 al 9 de maig.

A) Bellvitge, veo veo... Artístic

■ Premis: lliurament i exposició

Amb fotografies que mostrin el nostre barri des
d’un punt de vista original, nou, curiós, simpàtic,
artístic...
- Categoria infantil: de 8 a 16 anys
- Categoria adult a partir del 17 anys
B) Bellvitge: veo veo...

Agenda 21

Amb fotografies que mostrin un petit indret del
nostre lloc, o espai verd favorit del barri de Bellvitge o de l’Hospitalet
- Una única categoria
■ Què s’ha de fer per participar?
• Cada concursant podrà participar amb un màxim de 4 fotografies
• Les fotografies presentades podran participar
sota una de les modalitats o sota les dues.
(caldrà especificar a quina vol participar) Si no
s’especifica el jurat serà qui decideixi.
• Les fotografies s’hauran de enviar per correu
electrònic a l’adreça de la Galeria d’Art de
l’escola: artespaiosso@gmail.com
• A cada fotografia caldrà especificar:

• Modalitat A: Un premi de 60€ per a la categoria d’adult i un premi de 30€ per a la categoria
infantil.
• Modalitat B: Un únic premi de 60€
Els premis consistiran en xecs per comprar material fotografia.
Diploma per a tots els participants seleccionats.
Les fotografies seleccionades s’exposaran a la...
10a Mostra d’Artistes de Bellvitge que es durà
a terme durant la festa de l’escola, del12 al 14
de juny
Els premis es lliuraran el 12 de juny durant la
inauguració de l’exposició.
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Amb el suport de:

