
REPTE CREACIÓ DIGITAL 
 

L’Agrupació Fotogràfica Sant Just proposa als seu soci@s aquest exercici per fomentar la creativitat basant-se en sis fotografies 
lliures de dret agafades de la revista Foto Digital proporcionades al seu dia per Stockbyte. 

POSA EN MARXA LA TEVA CREATIVITAT 
Es tracta de realitzar una composició fen servir al menys tres de les sis imatges proporcionades, també es poden incorporar imatges 
pròpies o altres elements a la teva elecció com dibuixos, fondos, textos i tot allò que la teva imaginació et proporcioni. 

QUI POT PARTICIPAR 
Pot participar qualsevol soci@ de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just 

FORMAT DELS TREBALLS 
Els treballs s’han de realitzar en DIN-A4  29,7 X 21 cm (3508 píxels X 2480 píxels) a 300 dpi 

COM ENTREGAR LES IMATGES 
Les imatges una vegada acabades s’han d’enviar al correu electrònic webmaster@afsantjust.com  

JURAT I VEREDICTES 
Aquesta activitat te una durada de dos mesos, començarà el 1 de gener de 2021 i finalitzarà el 28 de febrer de 2021. 
 
Mentre la situació de pandèmia es mantingui i condicioni el fet de reunió a un màxim de persones, la votació es realitzarà 
telemàticament. 
 
El Jurat estarà format per aquells membres de l’agrupació que hi vulguin participar (entre 3 i 5) i puntuaran totes les obres  de 3 a 
10 punts. 
 
El resultat es publicarà a la Web de la AFSantJust el dia 21 de març de 2021. 
El veredicte final serà el resultat de la suma dels punts obtinguts. 

PUBLICACIÓ DE LES OBRES PRESENTADES 
Totes les obres presentades es publicaran a la Web de l’Agrupació Fotografica Sant Just també es podrà realitzar una exposició a la 
seu de l’entitat. 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
Els conflictes que puguin sorgir o en la interpretació de les bases seran resolts per la Junta de l’AFSantJust i les seves decisions seran 
inapel·lables. Les decisions dels jurats seran també inapel·lables. 
 
El fet de participar en aquest Concurs comporta l’acceptació d’aquestes Bases. 
 
Consultes:  Víctor Murillo –  TEL. 678 47 42 52 –   correu electrònic : webmaster@afsantjust.com 
 

IMATGES PROPOSADES 
Recorda tens que incorporar un mínim de tres al teu projecte, feu clic a l’enllaç per descarregar-les en alta resolució 
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