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Hi podran participar totes les persones (alumnes, pares,
mestres, professors i p.a.s.) vinculades a la comunitat
educativa de qualsevol escola associada a la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya.
√ Les fotografies han de ser de temàtica familiar o
escolar. Sempre hi ha d’aparèixer, almenys, un infant, nen/nena o jove.
Poden ser fotografies de grup o individuals.
La participació és individual. Cada concursant podrà presentar un màxim
de 10 fotografies.
Termini de presentació: no més tard del dia 26 de setembre de 2011
S’estableixen 4 categories:
 Educació Infantil (fotografies on els infants tinguin entre 0 i 6 anys)
 Educació primària (fotografies on els nens o nenes tinguin entre 6 i
12 anys)
 Educació secundària (fotografies on els nois o noies tinguin entre
13 i 18 anys)
 Fotografies familiars (volem veure famílies “al complet” en àmbits
de vida quotidiana, de viatge, en celebracions...)
Format de les fotografies. Sobre suport digital (en un CD o enviant-les per
email) en format jpg.
El veredicte del Jurat es farà públic el mes d’octubre al web del programa
FEAC
Els premis es donaran a conèixer a la pàgina web del programa FEAC, dins
el mes d’octubre. I ens posarem en contacte amb els guanyadors per ferlos arribar els premis
El jurat està format per collaboradors de la CCAPAC i del FEAC
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IMPORTANT:
Totes les fotografies enviades al concurs
podran ser utilitzades en els Butlletins, el
web i altres materials del programa FEAC
que la FECC editi en un futur. Els autors en
cedeixen a la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya tots els drets.
Per aquest motiu, no es podran admetre
a concurs aquelles fotografies que no
vagin
acompanyades
de
la
corresponent autorització.
En el CD o en l’email constarà molt
clarament:
 el nom i cognoms i email o telèfon del
pare o mare que presenta les fotografies.
 El nom de l’Escola a la qual va el seu fill
/filla, l’adreça. (Adreça postal, telèfon i
email).
 Caldrà acompanyar cada fotografia de
l’autorització corresponent. (Del
pare/mare dels infants que apareguin a la
fotografia, siguin o no fills o familiars del
fotògraf.)
Cal fer arribar les fotografies a
CONCURS FOTOGRÀFIC FEAC
a la Secretaria de la FECC al c. dels
Àngels, 18, 3r.
Barcelona, 08002, o per email a
feac@escolacristiana.org
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