
                                      

Argazki rallya - RALLY FOTOGRAFICO  2016 
ZURI BELTZ paperian eta DIGITAL kolorez 

Oinarriak: 
 
      A) Eguna: 2016ko Maiatzaren 29an. Igandea 
     Hasierako ordua: 8:30 tik 9:30etara     Bukaera: 14:30an 
     Irteera eta helmuga: Eibarko Klub Deportiboan 
      B) Kategoriak 

• Zuri eta beltz paperean  
• Kolorezko digital artxiboekin (JPG) 

C)  Digital artxibotik partehartzaileek (bai kolorez, bai zuri eta beltzez) memoria txarteletan 36 artxibo  
gehienez egingo dute lana. Rallyaren hasieran txartelak hutsik egongo dira eta bukaeran hustuko 
dira.  

D) Digital kolore pertehartzaileak: Bakoitzak rally bukaeran bertan edo 2016/06/14 baino lehen eta  
e-postaren bidez  (argazkilaritza@deporeibar.com) hautatu ahalko ditu argazkiak. (JPG formatoan) 
E) Zuri eta beltzez partehartzaileak: 36 digital artxiboetatik egingo dituzte argazkiak baina kasu 

honetan formatu librez. 
F) Zuri eta beltzez edozein teknika erabiliz egin daitezke argazkiak baina kolorez ez dira manipulazio 
edo aplikazio zortzailerik onartuko.  
G) Zuri eta beltzez argazkiak ekainaren 14 baino lehenago aurkeztuko dira  
H) Zuri eta beltzez argazkiak bakoitzak posibatuko ditu eta 40x50zmko soporte batean aurkeztuko dira. 

Irudiaren neurriak libreak izando dira 
I) Kontroletarako argazkiak egin beharko dira 
J) Parte hartzaileko kuotak: 10 €. Gazteak doan 
K) Derrigorrizko ibilbidea izango da eta era berean ralliren gaiak  emango dira partehartzaile bakoitzari 
L) Zuri eta beltzez papelean 4 argazki aurkeztuko dira gai batenak, eta digital kolorez 6 izango dira, 

gai bakoitzeko bat. 
M) Modalidade bakoitzeko sariak:  Digital kolorez  - Paperian  zuri eta beltzez 

Lehenengo bilduma: 70 € eta ikurra 
Bigarren bilduma: 50 € 
Hirugarren bilduma: 40 € 

                       Sozial saria: 40 € 
                       Gazte saria (14 urte baino gutxiago)  
  Parteartzaile batek ezin izango du sari bat baino gehiago kategoría bakoitzean 

N) Sariak emateko orduan Epai mahaiak teknika, ahalmen sortzailea eta naturaltasuna kontuan 
edukiko ditu. 

O) Kaudimeneko pertsonek beteko dute epai mahaia eta epaitza publikoa izango da 
 Argazki sarituak antolatzaileen eskuetan geratuko dira.  

P) Argazki sarituak antolatzaileen esku geldituko dira eta egokia irudituz gero, erabiltzeko 
eskubidea izango dute egilearen izena aipatuz. 

Q) Oinarri hauetan jasotzen ez den zerbait sortuz gero, bere erabakia antolatzaileen esku 
legoke. 

 

 

 
Altzazu, Ataun, Azpeitia, Barakaldo, Donostia, Eibar, 
Irún, Legazpia, Soraluce, Zarautz eta Zumaya. 
 

            http://www.federacionfotovasca.org 
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