XIX concurs de fotografia digital
VIATGEM PEL

MÓN
EOI Lleida

Curs 2020-2021

Temàtica
Les fotografies han de reflectir les experiències viscudes en viatges. El jurat valorarà, entre altres aspectes,
l’originalitat i la creativitat de les fotografies presentades.
Participants
Aquest concurs està obert a tot l’alumnat matriculat a l’EOI, les aules de Balaguer, Borges, Tremp i Vielha durant
el curs 2020-2021, i que hagi fet l’aportació complementària. La inscripció és gratuïta. La participació al concurs
implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i l’autorització a l’EOI per reproduir i difondre els treballs presentats,
mencionant l’autor.
Obres
Les fotografies poden ser en blanc i negre o en color, i no han d’haver estat premiades en altres certàmens. Així
mateix, les fotografies han de ser actuals i cal indicar el lloc i la data en què s’han realitzat. Cada concursant pot
presentar un màxim d’una fotografia.
Format digital
Les fotografies es presentaran en format digital (màxim 3 MB), adjuntant el fitxer a un missatge a l’adreça:
eoilleida@eoilleida.cat. En el missatge cal indicar el títol de la fotografia i les dades personals de l’autor/a
(nom i cognoms, adreça, telèfon, idioma i nivell).
Terminis
Del 13 d’octubre fins a les 21 hores del dia 2 de novembre de 2020.
Jurat
Està format per representants del Consell Escolar i per professionals de la fotografia. El seu veredicte serà
inapel·lable.
Premi
Una experiència gastronòmica per a dues persones al restaurant CARAVISTA de Lleida.

El 23 de novembre de 2020 es farà públic el nom de la fotografia guanyadora.
L’EOI de Lleida podrà fer ús de la fotografia guanyadora en diferents formats i entorns de difusió: lloc web, butlletí
l’Esdeveniment, Facebook, Twitter, Instagram...
Exposició
Les fotografies presentades al concurs s’exposaran al Web de l’EOI i a la pantalla digital del vestíbul de l’escola.

Per a més informació, adreceu-vos a: ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE LLEIDA
C/ Corregidor Escofet, 53 - 25005 LLEIDA

Tel. 973 224321

eoilleida@eoilleida.cat

