XIX MOSTRA FOTOGRÀFICA
FOTOCLOT 2020
Participants – Podran presentar la seva obra fotogràfica totes les persones aficionades i
estudiants de fotografia.
Modalitats – S’admeten tot tipus de processos tècnics (virats, digitals, etc.) sempre que
les fotografies es presentin sobre qualsevol tipus de paper fotogràfic.
Obres i temàtica – Enguany, només es podran presentar 2 fotografies, de les quals una
serà una foto de temàtica lliure i una altra amb el tema “desconfinament”
Format i presentació – Les fotografies es presentaran muntades sobre un paspartú
(gruix màxim 2 mm.) de 40 x 50 cm. (preferible en format vertical) mida mínima
fotogràfica 20x30 cm.
Admissió – Aquest any, a causa de la situació de la crisi sanitària actual, es canvia el
procediment per inscriure’s al Fotoclot. Tot això és degut a que no podem confirmar
dates per portar les fotografies presencialment.
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Inscripció prèvia
En
primer
lloc,
haureu
d’omplir
aquest
formulari
https://forms.gle/EkvD1Pt2b6WAwUuNA que també trobareu a la web i a les
xarxes socials. En aquest formulari es demanen totes les dades personals i els
noms de la fotografia presentada.És necessari omplir el formulari per cada una
de les fotografies presentades. El termini per omplir aquest formulari serà del
dimarts 2 de juny fins al diumenge 14 de juny.
Lliurament de les fotografies presencialment al Centre Cultural La Farinera
del Clot, degudament protegides, al Centre Cultural la Farinera del Clot, Gran
Via de les Corts Catalanes, 837. El lliurament es farà del 15 al 19 de juny de 10
a 14h i de 16h a 20h, previsiblement, es cas que la situació sanitària ho permiti.
En cas contrari ens posarem en contacte amb els participants per informar de
quins dies es podran lliurar les fotografies.

Identificació – Quan presenteu les fotos de manera presencial, al dors del paspartú de
les dues fotografies es farà constar: títol de l’obra, si és temàtica lliure o
“desconfinament”, nom complet de la persona autora, telèfon i adreça de correu
electrònic.
Selecció – La selecció la faran els membres del grup de fotografia Click!.
Exposició – Les fotografies seran exposades del 26 de juny al 25 de juliol* al Centre
Cultural La Farinera del Clot, Gran Via de les Corts Catalanes, 837. Tel. 93 291 80 80.
*Aquestes dates son provisionals i estan condicionades a les instruccions de les
autoritats sanitàries
Retorn de les obres – Les fotografies es podran recollir del 2 al 28 de setembre al
Centre Cultural La Farinera del Clot, presentant el DNI. L'organització no es farà
responsable de les obres a partir d'aquesta data.
*El fet de participar implica l’acceptació de les bases d’aquesta exposició.

