
Bases del Concurs fotogràfic de meteorologia FOTOMET 2008 
 
· Pot participar qualsevol persona relacionada amb el camp de la meteorologia, tant si n’és aficionada com 
professional. 
 
· La participació és gratuïta. Cada participant pot presentar fins a un màxim de 3 fotografies en color o blanc i 
negre, i podrà rebre com a màxim un premi. 
 
· El tema únic del concurs és “La meteorologia”. 
 
· Les fotografies han de ser inèdites, i no poden haver estat mai premiades en cap altre concurs. 
 
· Les fotografies poden ser presentades en suport analògic o digital. 
 
· Es permetrà el retoc de les imatges que millorin la seva qualitat pel que fa al contrast i lluentor. No està 
permès barrejar diverses imatges (collage o composicions).  
 
· Les fotografies analògiques s’enviaran per correu certificat a la seu de l’ACOM. El tamany de les fotografies 
serà de 20x30 cm, i hauran d’anar sense passe-partout. 
 
· Les fotografies digitals s’enviaran mitjançant un correu electrònic a l’adreça: concursfotomet@gmail.com . 
Hauran de tenir prou qualitat per imprimir-les en paper fotogràfic. El format podrà ser: .jpg, .jpeg, .tif, .png, amb 
una resolució mínima de 300 píxels per polzada, i una mida mínima de DIN A4. 
 
· Totes les fotografies, analògiques o digitals, hauran d’anar identificades amb les dades personals de l’autor 
(nom, cognoms, adreça, població, telèfon de contacte, DNI i edat) i el títol de la mateixa. 
 
· Les fotografies s’han d’enviar abans de l’1 de març de 2008. 
 
· Premis:           Primer premi: 400 euros 

Segon premi: 300 euros 
Tercer premi: 150 euros 
2 Accèssits:   90 euros 
Premi popular:   90 euros 
 

· Premi a la millor fotografia d’un fenomen tornàdic: 
L’ACOM, juntament amb l’ACAM i Cazatornados, faran entrega d’un premi de 300 euros a la millor fotografia   
d’un tornado o mànega. 

 
· Tots els premis estaran subjectes a una retenció del 15% en concepte de I.R.P.F.. 
 
· El jurat estarà format per especialistes en meteorologia i fotografia. La decisió del jurat serà inapel·lable. El 
jurat podrà declarar desert alguns dels premis. 
 
· El veredicte és donarà a conèixer el dia 30 de març de 2008, durant la celebració de la XI Setmana Catalana 
de la Meteorologia - METEOCAT 2008, al CosmoCaixa de Barcelona. Aquest mateix dia es lliuraran els 
premis. Els guanyadors dels premis seran avisats personalment abans del seu lliurament. 
 
· Les fotografies premiades quedaran en propietat de l’ACOM, i les no premiades (en format analògic) podran 
ser recollides a la seu de l’ACOM. Si no han estat retirades en un termini de dos mesos, les fotografies 
passaran a ser propietat de l’ACOM. 
 
· La mera participació del concurs implica l’acceptació total del reglament. 
 

Organitza: ACOM 
 

Amb el suport de: Meteocat / Departament de Medi Ambient i Habitatge / Obra Social CosmoCaixa 
 

Premi fotogràfic “Tornado”: ACOM / ACAM / Cazatornados 
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C/ Pere Vergés, 1 despatx 7.13. 08020 Barcelona 
Telèfons: 93 314 01 89 (contestador) - 607 23 89 36 - 666 52 55 59 
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