CALENDARI TERMINI D’ADMISSIÓ: De l’1 de juny al 29 de juny de 2015 (ambdós
CARTELL inclosos).

VEREDICTE: 13 de juliol, a la sala d’actes de l’Obreria de Santa Cristina
(edifici annex a l’ermita de Santa Cristina), a les 20.00 hores.
EXPOSICIÓ: S’exposaran tots els cartells del 10 al 28 d’agost, a la
Biblioteca Municipal de Lloret de Mar (plaça de Pere Torrent, 1).
LLIURAMENT DE PREMIS: El dia 24 de juliol durant el sopar de l’Obreria
de Santa Cristina, a la plaça del Pi.
DEVOLUCIÓ D’OBRES: Les obres poden ser recollides en el termini de
dos mesos a El PUNTET (setembre i octubre). Les obres no recollides
quedaran en possessió de l’Obreria de Santa Cristina fins que l’autor
les reclami.

NOTES L’entitat organitzadora posarà la màxima cura en la manipulació de les
obres, però declina tota responsabilitat en cas de pèrdua, robatori,
furt, incendi o deterioració, sigui durant el transport o durant
l’exposició.
L’autor de les obres concursants, pel fet de participar, es reconeix
autor d’aquestes obres i està en ple dret per autoritzar que aquestes
siguin exposades i publicades en catàlegs, tríptics o pòsters cedint
aquest dret als organitzadors.
Només les obres premiades quedaran en propietat de l’entitat. La
resta seran retornades segons estableixen les bases.
El premi especial Ses Obreres serà escollit en la tradicional Trobada
d’Ex-Obreres per totes les assistents (notificació de la data i hora a
les interessades per correu electrònic o postal).
El cartell premiat amb el primer premi il·lustrarà la portada de la revista i els cartells de la Festa Major de Santa Cristina 2016.

CALENDARI TERMINI D’ADMISSIÓ: Del 27 de juliol al 7 d’agost de 2015 (ambdós
FOTOGRAFIA inclosos).

VEREDICTE PÚBLIC: Dissabte 8 d’agost de 2015, a l’ermita de Santa
Cristina (edifici annex a l’ermita de Santa Cristina), a les 11.00 h
EXPOSICIÓ: S’exposarà una selecció de les fotografies del 10 al 28
d’agost, a la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar (plaça de Pere
Torrent, 1).
LLIURAMENT DE PREMIS: El dia de l’últim concert del cicle de concerts
de l’Obreria de Santa Cristina (divendres a finals d’agost).

NOTES L’autor de les obres concursants, pel fet de participar en el concurs,

es reconeix autor d’aquestes obres i està en ple dret per autoritzar
que aquestes siguin exposades i publicades en catàlegs, tríptics o
pòsters cedint aquest dret als organitzadors.
El premi especial Ses Obreres serà escollit per votació popular de les
Ex-Obreres de Santa Cristina durant la seva exposició a la Biblioteca
Municipal.
Aquest concurs té el reconeixement de la Federació Catalana de
Fotografia i és puntuable per a l’obtenció de les distincions d’Artista,
Excel·lència i Mestre de la Federació amb el número 2015-44.

Ho organitza: Associació Premis Ses Obreres.
Obreres.santacristina@gmail.com

