
 

 2on Concurs internacional de Fotografia “MONTALT” 

del  GFSVM 2022 
 

 

PARTICIPANTS 

El concurs és obert a tots els amants de la fotografia. 
 

TEMA 

Lliure 

 
OBRES 

Cada participant pot presentar com a màxim 3 obres. 

 

PRESENTACIÓ 
Les fotografies s’han de presentar en format JPG. El tamany  màxim 

serà de 1920 píxels, si la imatge es horitzontal o 1080 pixels si es 

vertical amb una resolució de 72 dpi i un pes màxim de 1500 kb. 

A les fotografies no s’hi poden afegir marges, ni tampoc marques 

d’aigua, ni signatura, etc. Les fotografies no poden haver estat 

premiades en un altre concurs. 

DRETS D’INSCRIPCIÓ: 10€ per participant i 5€ pels socis del GFSVM. 

 

PERIODE DE INSCRIPCIÓ 

Les imatges s’han de pujar a la pàgina “web” de 

https://montalt.fotogenius.es/  entre el 15 de juliol i el 15 d’octubre 

de 2022.  Els participants tenen que omplir el formulari de la pàgina 

web del concurs, pujar les fotografies  en el mateix moment  i abonar 

els drets d’inscripció. 

JURAT 

Estarà format per membres de la Federació Catalana de Fotografia. 

 

VEREDICTE 
Es farà públic  a https://montalt.fotogenius.es/ i a la pàgina web del   

GFSVM, https://fotosvm.net/,  el dia 30 d’octubre de 2022 

 

PREMIS 

L’autor de la fotografia millor valorada rebrà la quantitat de 300€. El 
segon classificat, la quantitat de 150€ i el tercer classificat, la 

quantitat de 50€. 

 

Les 20 fotografies més valorades es penjaran a la pàgina web      
(https://fotosvm.net/) i al facebook 

(https://www.facebook.com/groups/GFSVM/) del GFSVM. 

 

 
 

https://fotosvm.net/
https://www.facebook.com/groups/GFSVM/


Observacions: 
 

 El fet de participar implica que els autors autoritzen la reproducció 

de les seves obres per la difusió del 2on Concurs de Fotografia 

"Montalt", sense limitacions de sistemes, de mitjans ni de països i 

sense abonament de drets. 
 

Els concursants certifiquen l'autoria de les seves obres i es 

responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers, així 
com reclamació per drets d'imatge de les obres presentades. 

La participació al concurs suposa l’acceptació de les bases del mateix. 

Aquest certamen és reconegut per la Federació Catalana de 

Fotografia -FCF- amb el número (2022-83) i puntua per a l’obtenció 

de les distincions d'AFCF. 

 

                                   

 

Sant Vicenç de Montalt,  a 27 de juny de 2022 
                                 

                            La Junta del GFSVM 

 

 
 

 

 

 
 

 


