XI CONCURS “FOTOCIMS”
La FEEC organitza aquest concurs amb la finalitat de que els excursionistes amb llicència
federativa puguin donar a conèixer els cims que consten al llistat oficial dels “100 Cims”.
Participants
Tots els federats que ho desitgin, amb independència de la seva participació al repte dels
“100 Cims”.
Tema
El tema de les fotografies serà qualsevol motiu relacionat amb algun dels 308 cims que
figuren al llistat. Cal que el cim o cims siguin evidents o es puguin identificar.
Presentació
Les fotografies s’enviaran per correu electrònic a l’adreça 100cims@feec.org . La capacitat
màxima de les fotografies serà de 1 Mb.
Cada participant pot enviar un màxim de tres fotografies. Cada fotografia s’identificarà amb
un títol. Per a cada fotografia cal indicar de quin cim es tracta i des de quin vessant o indret
està feta; les fotografies que no ho indiquin no seran acceptades.
El termini de presentació de fotografies començarà el dia 17 de febrer de 2020 i acabarà el
dia 26 d’abril de 2020 a les 24 h.
Identificació
L’autor haurà de fer constar el seu nom i el número la llicència de la FEEC. La FEEC es
reserva el dret de comprovar la validesa de la targeta. Les fotografies que no tinguin aquestes
dades no seran acceptades.
Es garanteix que ni els membres de Comitè que atorgaran el premi especial, ni els membres
del jurat, coneixeran l’autoria de les fotografies.
Jurat
Hi haurà una fase prèvia en la qual les fotografies presentades seran revisades per tres
membres del Comitè dels “100 Cims” que determinaran si compleixen el requisits per a
participar en el concurs. Les fotografies acceptades passaran a la decisió del jurat i dels
altres membres de Comitè que atorgaran el premi especial.
El jurat estarà format per tres persones amb àmplia experiència fotogràfica, el nom dels quals
es farà públic el dia del veredicte; així mateix es donarà a conèixer el nom dels membres del
Comitè.

Observacions
Els participants autoritzen a la FEEC per a la publicació de les fotografies, indicant sempre el
nom de l’autor.
Premis
El jurat escollirà les tres millors fotografies. Cada participant només pot optar a un premi.
El jurat té la facultat de deixar vacant algun o la totalitat dels premis, atorgar accèssits o
repartir el premi.
El premi especial del Comitè serà decidit per tres membres del Comitè. Aquest premi és
compatible amb el primer, segon o tercer premi que atorgui el jurat.
Els premis són:
Primer premi: 260 €
Segon premi: 200 €
Tercer premi: 160 €
Premi especial del Comitè: 30 €
Aquests premis estan subjectes a la retenció fiscal vigent.
Veredicte
El veredicte del jurat es farà públic a la pàgina web de la FEEC durant els primers dies del
mes de maig de 2020 i es comunicarà als participants per correu electrònic.
El lliurament dels premis es farà en la Trobada dels “100 Cims” a Alcanar el dia 31 de maig
de 2020.
La no assistència a l’acte de lliurament de premis, sense un motiu justificat, representa la
renúncia al premi.

Barcelona, febrer de 2020

