VI CONCURS FOTOSUB I NADALA SKAPHOS 2017
Bases del Concurs de Fotografia Submarina
1. El club SKAPHOS SUB de Palamós organitza aquest concurs de fotografia per fomentar les
activitats subaquàtiques esportives, ajudar a difondre la nostra fauna marina i promoure
l’activitat subaquàtica gracies al patrocini del Departament d’Esports de l’Ajuntament de
Palamós i de la Diputació de Girona.
2. La participació està oberta a tots els practicants de Fotosub que pertanyin al club Skaphos.
- El motiu del concurs és “el nostre mar” i totes les imatges submarines o d’activitats
subaquàtiques practicades en la mar Mediterrània.
- S’admetrà qualsevol tècnica fotogràfica sempre tenint en compte que les possibles
manipulacions de post producció no alterin l’essència del tema. Acceptar una imatge
modificada queda sotmès a criteri del jurat. El concurs promou i prioritza l’autenticitat de la
imatge original.
3. L’ inscripció es gratuïta i es farà de forma voluntària i automàtica a partir de la recepció de les
imatges proposades a concurs a l'e-mail secre@skaphos.org
a. Amb l’enviament de les imatges cal indicar:
i. A quina categoria pertanyen
ii. Nom de l’imatge
b. Adjuntar dades de contacte del concursant (nom, email, mòbil)
c. El participant enviant les imatges a concurs certifica l’autoria de les imatges i les
responsabilitats de propietat intel·lectual derivades.
4. CALENDARI
- S’admeten fotografies fins al 12 de novembre de 2017.
5. FOTOGRAFIES:
- Fins a 3 fotografies per apartat i participant en que vulgui participar.
Les fotografies les identificarà la secretaria del club Skaphos amb un codi de recepció i el nom
que li doni el participant a la imatge.
Totes las fotografies han de reflexar obligatòriament i exclusivament ambients i espècies de la
mar Mediterrània.
6. APARTATS:
PEIXOS (P): Tot esser que estigui classificat biològicament dins d’aquest tipus d’espècies.
FLORA (F): Tot esser que estigui classificat biològicament dins d’aquest tipus d’espècies.
FAUNA (NP) NO PEIXOS: tot esser que visqui o desenvolupi part de la seva vida en l’aigua,
no siguin flora ni peixos.
AMBIENT (A): El subjecte principal no és el peix sinó el paisatge submarí. No pot ser macro.
Es valorarà en primer lloc les fotografies que proclamin la bellesa de la zona, la integració del
o de la model en l’ambient i la varietat de plànols de la col·lecció.
APNEA (AP): s’inclouran en aquest apartat totes les fotografies en les que es vegin activitats
relacionades amb la pràctica de l’apnea.
ESCAFANDRISME (ES): s’inclouran en aquest apartat totes les fotografies en les que es
vegin activitats relacionades amb la pràctica de l’escafandrisme.
PESCA SUBMARINA (PS): s’inclouran en aquest apartat totes les fotografies en les que es
vegin activitats relacionades amb la pràctica de la pesca submarina.

SOCIAL (S): s’inclouran en aquest apartat totes les imatges representatives de les trobades
dels grups de socis, esmorzars, selectius, jornades col·lectives,... També s'inclouran totes les
que no siguin paisatges submarins.
DENÚNCIA (D): s’inclouran en aquest apartat totes les fotografies per denunciar i
conscienciar la conservació del nostre patrimoni marí.
7. El jurat estarà composat per membres reconeguts i acreditats de la nostra comunitat com
fotosubs, submarinistes i biòlegs.
8. NADALA SKAPHOS DE PLATA 2017
Els jurats i un representant de la Junta Directiva del Club SKAPHOS triaran la millor imatge
guanyadora de cada categoria. La seleccionada com a millor de totes les guanyadores serà la
triada per a la Nadala Skaphos de Plata 2017, felicitació de Nadal que fa cada any el club cap
als socis en format calendari. Enguany és l’edició VI.
9. La decisió del jurat serà inapel·lable.
10. La comunicació de la decisió del jurat es publicarà a la web del club www.skaphos.org a
principis de desembre.
L’ entrega de premis es realitzarà el dia del sopar anual de club, durant el mes de febrer.
11. Totes les fotografies presentades, quedaran en propietat de l’Skaphos Sub, tenint potestat
d’exposar-les i publicar-les, nombrant-ne l’ autor.
Les millors fotografies seran publicades al baner / capçalera de la web del club SKAPHOS i
podran ser retallades o adaptades per a la seva inclusió en la capçalera mida variable de la
web.
També, seran publicades al blog del Club: http://skaphosdeplata.blogspot.com.es/
12. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol
circumstancia no prevista la resoldrà l’ organització.
13. El club Skaphos Sub de Palamós podrà introduir les modificacions que consideri oportunes
per al bon funcionament del concurs. L’organització vetllarà per la conservació de les
fotografies, tot i que no es fa responsable de l’ integritat dels arxius en cas de danys fortuïts o
involuntaris.
SKAPHOS SUB PALAMÓS
Amb el suport i col·laboració de:

