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BASES

• Hi podrà participar tothom.

• Es realitzaran 12 fotografies en un rodet (color, 35
mm.) que l'Organització proveirà, gratuïtament, als
participants.

• Hi haurà tres controls que seran a sa Plaça:
15'30 H. Primer control. Entrega dels rodets i dels 4 primers temes.
17'30 H. Segon control. Entrega dels 4 següents temes.
19'30 H. Tercer control. Entrega dels 4 darrers temes.
21'00 H. Recepció dels rodets i refresc, també a sa Plaça.

Si algú no sap carregar la màquina fotográfica, o si té algun
tipus de problema amb el rodet, o si no la sap descarregar, es
pot presentar a l'Organització i es procurarà subsanar-ho.

• S'ha de seguir l'ordre dels temes que es donaran
als controls. Si hi ha dubtes amb la interpretació
d'algun tema, es podrà consultar amb l'Orga¬
nització.

• Les pel·lícules es revelaran i positivaran at
laboratori BETACOLOR. Totes les despeses aniran
a càrrec de l'Organització. Els concursants
únicament hauran de pagar 500 pessetes de dret
d'inscripció.

• Les fotografies seran exposades per les festes de
Sant Jaume, de dia 23 a dia 30 de juliol de 1995,
al primer pis de l'Edifici d'Usos Socials (0/ des
Cavallers, 24). Només figurarà el nom dels autors
a les fotografies premiades i a l'ampliació (20 x
30) que es farà de la millor fotografia de cada
rodet.

# Els negatius i les fotografies es tornaran als seus
autors, manco els rodets i fotografies premiades,
que quedaran en propietat de l'Ajuntament
d'Algaida, el qual es reserva el seu ús posterior.

• L'Organització es reserva el dret de modificar
algun d'aquests punts, sempre per força major.
Les modificacions seran notificades, el més aviat
possible, als concursants.

L'Organització no es fa responsable deis rodets
velats 0 deteriorats a causa de la manipulació
incorrecta.

Tampoc es pot fer càrrec del resultat del procés del
laboratori.

• La inscripció es farà a les Oficines Municipals de la
Casa de la Vila (0/ del Rei, 8. Tf: 12 50 76) de
dimarts a divendres de 9'00 a 14'00 hores. La

inscripció comença dia 19 de Juny i acaba dia 14
de juliol de 1995 a les 13 hores.

• La participació implica l'acceptació de les bases
anteriors.

PREMIS

1er. M/LLOR RODET:

Viatge per a dues persones a Menorca (2 dies).
2on. M/LLOR RODET:

Material fotogràfic: un trípode Manfrotto mod. 144 + ròtula mod. 141.
3er. MILLOR FOTOGRAFIA:

Material fotogràfic: un trípode Manfrotto mod. 144 + ròtula mod. 141.

PREMI ESPECIAL: Associació de Restaurants

d'Algaida, Pina i Randa: Material fotogràfic: un trípode
Velbon.

2 PREMIS ESPECIALS "Sa Nostra": Lot de llibres:
Tomàs Montserrat, retratista d'un poble a cura
de Toni Catany.
El Pictorialisme francès 1896 - 1930.
Visió i presència.
Dieter Appelt-Javier Vailhonrat.
Joan Miró i el seu món. Planas Montanyà.
El tren a Mallorca. Fotografies.

PREMI ESPECIAL "Restaurant Binicomprat":
1 dinar o 1 sopar per a 2 persones
(exceptuant dissabte a vespre o diumenge a migdia).

PREMI ESPECIAL "Restaurant Es 4 Vents":
1 dinar o 1 sopar per a 2 persones
(exceptuant dissabte a vespre o diumenge a migdia).

PREMI ESPECIAL "Restaurant Ca'l Dimoni":
1 dinar o 1 sopar per a 2 persones.

PREMI ESPECIAL "Betacolor":

Ampliació 40 x 60.
(Millor fotografia triada per votació popular).

5 PREMIS ESPECIALS "La Caixa":
Un despertador de viatge i 1 camiseta de l'exposició
de Robert Doisneau.

2 PREMIS ESPECIALS "Sa Nostra": Lot de llibres:
Visió i presència. Dieter Appelt-Javier Vailhonrat.
Joan Miró i el seu món. Planas Montanyà.
El tren a Mallorca. Fotografies.

10 PREMIS ESPECIALS "La Caixa":
1 camiseta de l'exposició de Robert Doisneau.

BETACOLOR obsequiarà amb una ampliació 20X30
d'una fotografia de cada rodet.
( s'entregarà una vegada que acabi l'exposició).


