Concurs de fotografia
Festivitat
de Sant Cosme
i Sant Damià

2017

Espera ( Dr. Joan Carles Rovira Pascual ).
Fotografia guanyadora del concurs a través de l’APP
Instagram (2016 )

Contacte: vic@comb.cat

Normes de participació:
Podran participar en el concurs els metges que visquin
i/o treballin a la comarca d’Osona, les seves parelles i els
familiars de primer grau ( fills i pares).
Tema:
Medicina i salut. La fotografia haurà de tenir per objecte
qualsevol motiu vinculat amb la medicina i/o la salut.
Normes de presentació:
Cada autor podrà presentar fins a tres fotografies, que
hauran de ser inèdites.
Les fotografies podran ser en color o en blanc i negre.
No s’admetran fotografies manipulades.
La fotografia haurà de presentar-se en format jpeg i enviar
per correu electrònic a l’adreça vic@comb.cat, o bé es
podrà entregar de forma presencial a la delegació d’Osona
del CoMB en suport CD.
L’autor s’identificarà mitjançant el seu nom, amb el número
de col·legiat, si és metge, en cas de no ser metge amb el
número de col·legiat del familiar que ho sigui, un correu
electrònic i un telèfon de contacte.

Haurà d’indicar-se el títol de l’obra, i un breu text que expliqui com s’ha fet la fotografia, la motivació, el lloc, la data i
l’òptica utilitzada.
Termini:
15 de setembre de 2017.
Jurat:
Estarà format per dos professors de l’Escola d’Art Superior de Disseny de Vic, i un membre de la Junta comarcal
d’Osona del CoMB.
Lliurament:
En la Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià, durant l’acte
acadèmic de la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic.
Premi:
El guanyador rebrà un val per sopar 2 persones al Restaurant Can Jubany.

La participació en el concurs implica l’acceptació de les
Bases, així com el veredicte del jurat.
La fotografia premiada podrà ser reproduïda en els mitjans
que el CoMB consideri oportuns, així com el nom del
guanyador.

