
  

1er. TROFEU INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA “TOSSA DE MAR” 
 

Organitzat pel Centre d’Estudis Tossencs i l'Ajuntament de Tossa de Mar, amb la col·laboració de Foto-Film Calella. 

El saló està obert a tots els aficionats i professionals de tot el món. 

Aquest saló internacional gaudeix dels reconeixements  de la Confederación Española de Fotografía (CEF): núm. E/2015/09, i de la  

Federació Catalana de Fotografia (FCF): núm. 2015-47 per tant, es regirà per les seves normes, i els temes A, B, C, seran puntuables 

per a l'obtenció dels seus títols honorífics. 

 

MODALITAT: Arxius digitals. 

 

DRETS DE PARTICIPACIÓ: Gratuït. 

 

SECCIONS / TEMES: 

A- COLOR: La mar (amb superfície, paisatge, treball, retrat, etc.). 

B- COLOR: Fotografia submarina. 

C- COLOR O MONOCROMO: Tossa de Mar en tots els seus aspectes marítims (superficie i submari). 

 

NÚMERO DE FOTOGRAFIES: Màxim 4 per tema 

 

MANERA DE PARTICIPAR: 
A - Via internet. La tramesa de les imatges s'efectuarà per internet des del web:  

http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs/#concurs, seguint les instruccions del programa informàtic. 

B - Enviar lliure de despeses amb CD, o DVD indicant  nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon i, si s’és de la FCF número 

de soci.   

a: Centre d’Estudis Tossencs 

Plaça Pintor Roig i Soler, s/n. 

17320 Tossa de Mar (Girona)  

Costa Brava,  Espanya 

 

MIDA I PRESENTACIÓ: 

A - Via internet: 

En format JPG, màxim 1920 píxels de llarg si el format és horitzontal o 1080 píxels d'alt si el format és vertical en JPG a 72 ppp. 

Recomanem que l'espai de color sigui sRGB. 

Cap arxiu pot superar 1Mb. 

 

B - Amb CD, o DVD: 

En format JPG, amb mida de 4000 píxels el costat més llarg a 254 ppp. 

Recomanem que l'espai de color sigui sRGB  

Cadascun dels arxius fotogràfics haurà de portar un títol diferent. 

 

CALENDARI DEL SALÓ: 

Obertura admissió   30 de juny de 2015                           

Data límit d'admissió CD o DVD  6 de setembre de 2015 

Data límit d'admissió internet  13 de setembre de 2015 

Veredicte del Jurat   26 de setembre de 2015   

Enviament de notificacions  4 d’octubre de 2015    

Exposició    del 11 al 18 d’octubre de 2015    

Lliurament de premis   11 d’octubre de 2015      

 

PREMIS: 

Tema -  La Mar: 

1r. Medalla d'or CEF, Premi Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar 250 €, i una estada de cap de 

setmana per a dues persones en règim de pensió completa a l’Hotel Golden Bahía Tossa & SPA. 

 

2n. Medalla de plata CEF, 75 €, i un àpat per a dues persones al restaurant Sa Muralla. 

 

3r. Medalla de bronze CEF, 50 €, i un àpat per a dues persones al Restaurant Mar Menuda Sa Proa.  

 

L’autor pertanyent a la FCF millor classificat i no premiat serà convidat amb una estada d’una nit en règim de dormir sense esmorzar 

per a dues persones a l’Hostal del Mar i un àpat a la Pizzeria Bello. 

 

 

 



Tema - Fotografia submarina:  

1r. Medalla d'or FCF, Premi Ajuntament de Tossa de Mar 250 €, una estada de cap de setmana per a dues persones en règim de 

dormir i esmorzar a l’Hotel Capri, i un àpat al Restaurant Maria Àngela. 

 

2n. Medalla de plata FCF, 75 €, i un àpat per a dues persones al restaurant Tursia. 

 

3r. Medalla de bronze FCF, 50 €, i un àpat per a dues persones a la Pizzeria Sa Riera 

. 

Premi al participant que hagi fet una fotografia en el transcurs d’una immersió amb algun dels quatre centres d’immersions locals que 

col·laboren (Tossasub; Andrea’s Diving; Submares; i Raya’s Diving), dues immersions per a dues persones en algun d’aquests centres 

col·laboradors. 

 

Tema - Tossa de Mar: 

1r. Medalla d’or FCF, Premi Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa 250 €, i un àpat per a dues persones al 

Restaurant Hotel Delfín. 

 

2n. Medalla de plata FCF, 75 €, i un àpat per a dues persones al Restaurant Pizzeria da Nino. 

 

3r . Medalla de bronze FCF, 50 euros, i un àpat per a dues persones al Restaurant Piccola Nostra. 

 

L’autor pertanyent a la FCF millor classificat i no premiat serà convidat amb una estada d’una nit en règim de dormir i esmorzar per a 

dues persones a l’Hotel Victòria i un àpat al Restaurant Mestre d’Aixa. 

 

Premi al primer autor local classificat i no premiat, Premi Ajuntament de Tossa de Mar 100 €, i un dinar per a dues persones al 

Restaurant Tapes del Mar.  

  

El lliurament de premis es farà en el transcurs d’un sopar que tindrà lloc a l’Hotel Golden Bahía Tossa & SPA. 

 

JURAT: 

Robert Barrière – França, fotògraf freelance 

Joaquim Sitjà – Espanya,  CJCEF  

Pere Ribera- Espanya, CJFCF  

 

EXPOSICIÓ: 
Amb el desig de donar-ne la màxima difusió, de l'11 al 18 d’octubre del 2015, a l’edifici La Nau estaran exposades les obres 

premiades i una selecció  de cadascuna de les seccions reproduïdes fotogràficament i degudament emmarcades a 40x50 cm fent 

constar en tot moment el nom de l'autor. L’obertura de l’exposició tindrà lloc la tarda de l’11 d’octubre en el marc de la Jornada 

“L’ahir i l’avui de la fotografia a Tossa”, de la qual s’informarà oportunament a tots els participants. 

 

NOTES: 

La notificació dels resultats s'efectuarà per correu electrònic. 

La galeria de les obres seleccionades es podrà consultar al web: http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs 

 

Els participants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets de terceres persones en les obres presentades, així com tota 

possible reclamació per drets d'imatge, i autoritza a l’organització la reproducció de les obres enviades per a l’exposició. 

La simple participació en aquest certamen implica la total acceptació d’aquest reglament. 

L’organització es reserva el dret de canviar alguna estada o àpat de restaurant per imponderables de temporada.  

 

Entitat organitzadora: 

Ajuntament de Tossa de Mar, Centre d’Estudis Tossencs i Foto-Film Calella 

 

Centre d’Estudis Tossencs 

Plaça del Pintor Roig i Soler, s/n. 

17320 Tossa de Mar (Costa Brava, Girona, Catalunya, Espanya) 

E-mail: tossafoto@gmail.com 

Web: http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs 

Tel. 972342606 
 

http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs
http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs

