
Petits viatgers manresans és un concurs de fotografia de viatges i de sortides 
estiuenques familiars o de lleure infantil pensat a nens i nenes entre 6 i 12 anys, 
amb l’objectiu d’incentivar l’afecció per la fotografia entre els més petits i l’observació 
darrera de la càmera dels llocs que visiteu durant les vacances estiuenques. 
L’exposició de les obres es durà a terme al Casal de les Escodines,  
entre el 2 i el 30 d’octubre. 

Concurs viatgers
manresans 2014
 Categoria infantil

PREMIS
1er premi: Maleta troler rígida Gabol; càmera fotogràfica de 5 me-
gapixels, zoom digital amb 8 augments, vídeo, funda i carregador; 
sessió fotogràfica a l’estudi de fotografia Villaplana. Valorat en 315 €. 
2on premi: Impressió de qualitat de 6 còpies de la fotografia 
premiada (30 x 37 cm); ulleres infantils esportives i rellotge marca 
OXYGEN. Valorat en 220 €.
Els participants autoritzen la reproducció de les obres sense abo-
nament de drets per a la difusió del mateix concurs.

LLIURAMENT DEL PREMIS
El lliurament dels premis de Petits Viatges Manresans (categoria 
infantil) es farà el dijous 2 d’octubre a les 18.30 h al Casal de les 
Escodines. 

COM HAN DE SER LES FOTOGRAFIES  
QUE PRESENTEU? 
Es podran presentar un màxim de tres obres per participant en un 
format de de 40 x 50 cm en vertical, muntades sobre paspartú. 
La temàtica ha de ser fotografia de viatges/vacances i les mides 
de la imatge seran lliures. S’accepta qualsevol tècnica fotogràfica 
excepte els fotomuntatges. El jurat pot excloure les obres que no 
compleixin els requisits tècnics esmentats. No s’acceptaran obres 
el contingut de les quals pugui ofendre o ferir els sentiments o 
creences de tercers. Quan les obres fotogràfiques continguin 
imatges de persones, l’Ajuntament no es responsabilitza de les 

autoritzacions que, per drets d’imatge, hagin de demanar els par-
ticipants del concurs. L’Ajuntament de Manresa quedarà exempt 
de les responsabilitats derivades de l’explotació de les obres 
fotogràf iques. Les obres presentades es retornaran entre el 31 
d’octubre i el 27 de novembre de 2014 al Casal de les Escodines 
(categoria infantil). Les obres guanyadores no es retornaran. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ 
Del 2 al 25 de setembre del 2014

INSCRIPCIONS
Al dors de l’obra s’hi farà constar el títol, el nom, l’adreça i el te-
lèfon de l’autor. Cal acompanyar-les amb el full d’inscripció. Les 
obres s’hauran de presentar, o bé enviar per correu o missatger, 
amb els ports pagats:

 Casal de les Escodines 
 C/ Sant Bartomeu, 50. 08241 Manresa. Telf. 938725454

 Viatges Martí
 C/ Pompeu Fabra, 9. 08242 Manresa. Telf. 938724077

 Viatges Concord
 Passeig Pere III, 53. 08242 Manresa. Telf. 938746152

JURAT
El jurat estarà compost per tres membres (Foto Art, Ajuntament 
de Manresa i Escola d’Art). Els criteris seran de qualitat, indepen-
dents i objectius. La llista de membres del jurat es farà pública 
durant el lliurament de premis oficial.

FULL 
D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms

Edat Adreça

Telèfon Correu electrònic 

Nom de l’obra

Amb el suport de: Col·laboren: Organitza:


