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                   4t. PREMI DE FOTOGRAFIA "SANT JORDI" _ 
ESCOLA DE LLETRES DE TARRAGONA 

EDICIÓ 2011 

 

L’Associació Tarragona Literària, a través de l’Escola de Lletres de 

Tarragona, convoca el 4t. Premi de Fotografia "Sant Jordi". 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ 
 

 Poden participar-hi tots els membres de l’Escola de Lletres i socis 

de Tarragona Literària, a excepció d’aquells implicats en 

l’organització del concurs. 

 Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies, que 

han de ser inèdites (no premiades, publicades o exposades 

anteriorment). 

 La temàtica de les fotografies ha d’estar relacionada amb les 

lletres o amb algun aspecte de la literatura en general. L’estil serà 

lliure. 

 Les fotografies s’han d’enviar en format digital (i en qualitat 

màxima) a l’adreça de correu electrònic: 

fotografia-2011.premis@tarragonaliteraria.cat 

Al mateix correu electrònic ha de constar el títol de la fotografia (si 

s’escau), el nom de l’autor i el DNI (o altre identificador); la 

participació s’ha de fer sempre en nom propi. 

 El termini d’acceptació de treballs finalitza el dissabte, 16 d’abril 

de 2011, a les 23:59 hores. 

 El jurat serà doble: 

o Per una banda, un jurat popular format pels membres de 

l’Escola de Lletres i socis de Tarragona Literària, que podrà 

votar de forma telemàtica entre el 17 i el 21 d’abril de 
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2011, fins les 23:59 hores. El mecanisme de votació es 

donarà a conèixer properament. 

o Per l’altra, un jurat expert que estarà format per la 

direcció i membres del professorat de l’Escola de Lletres. 

 S’estableix un primer premi, la recompensa del qual serà fixada 

properament. Així mateix, l’organització es reserva la possibilitat 

d’establir un segon i un tercer premi, així com un premi popular (a 

la decisió del jurat popular), en funció de la qualitat dels treballs. 

 L’anunci i lliurament dels premis serà durant la Festa de Sant Jordi 

de l’Escola de Lletres, el proper 23 d’abril de 2011. 

 La propietat legal dels drets de les imatges presentades queda 

reservada als seus respectius autors, si bé aquests autoritzen 

qualsevol utilització que l’Associació en pugui fer. 

 Per a qualsevol supòsit no especificat anteriorment, intervindrà la 

decisió de l’organització del premi. Aquesta decisió serà 

inapel·lable. 

 La participació en aquest premi suposa l’acceptació de les presents 

bases. 

 

Tarragona, a 27 de març de 2011 

 

 


