
Lehiaketa hau Argizaiola lehiaketarako

sailkapenerako baliagarria da.

Babesa: 002/2021

Estatuan bizi diren pertsona guztiek

parte hartu dezakete.

Egile bakoitzak 3 lan gehienez

aurkeztu ditzazke modalitate bakoitzeko,

"Legazpi Hiria" saria aurreko edizioetan

aurkeztu ez direnak.

Izena ematea 15 euro kostako da

bi modalitateetarako.

OINARRIAK

LEHIAKIDEAK

MODALITATEAK

LANAK

FORMATUA

BIDALKETA

- Artxiboak JPG formatuan 300ppp.

- Pisu handiena 4 Mb.

- Alde luzeena gutxienez 2000 px

eta gehienez 4000 px.

- Epaimahaiak lanak Adobe RGB 1998

kolore espazioan ikusiko ditu.

ONARPEN EPEA
Azken eguna 2021eko maiatzaren 9a,

gaueko 23:59ak baina lehen.

Librea

Libre baldintzatua

BALDINTZA TEKNIKOAK

LIBREA - Gai LIBREA - Argazkigintza monokromoa edo koloretan.

Editatutako, ukitutako edo manipulatutako edozein argazki aurkeztu ahal izango da.

LIBRE BALDINTZATUA - Gai LIBREA - Argazkigintza monokromoa edo koloretan.
Ezin da argazkien manipulazio eta alterazio digitalik egin, ezta argazkiko elementuak jarri eta kendu ere. Ez dira onartuko jatorrizko argazkiaren %10eko

murrizketa gainditzen duten argazkiak, ez eta HDR, panoramika edo fokuratze-metaketaren (Focus-Stacking) emaitzak dituzten argazkiak ere. Markoak,

ur-markak eta sinadurak ere ez dira onartuko.

Honako hauei eragiten dieten doikuntza moderatuak baino ez dira onartuko:

Tonu-zuzenketa globalak, zuriaren oreka, argitasuna, kontrastea, kolore-saturazioa eta argi-itzalen doikuntza. Irudia zuri-beltzera bihurtzea. Zarata

digitalaren murrizketa moderatua eta selektiboa. Bineteoa kentzea, sentsorearen partikulak garbitzea eta distortsioak eta aberrazio optikoak zuzentzea.

Toma ezberdiñez raw bakarrean konposaturiko argazkiak onartuko dira.

Antolakuntzak baldintzatutako modalitatearen azken fasera iristen diren argazki GUZTIEI raw artxibo originala eta argazkia ateratzeko erabili den kameraren

marka eta modeloa eskatuko dizkie, ez da onartuko .dng, .jpg, .gpr luzapena duten argazkirik, ezta kameraren jatorrizko .RAW ez den beste artxiborik ere.

7 eguneko epean argazkiak jasotzen ez badira, hauek deskalifikatuta geratuko dira. Zure irudiak lehiaketaren azken fasera pasatzen badira, eta egun horietan

konexioarekik gabe egotea aurreikusten baduzu, jarri mesedez harremanetan antolakuntzarekin helbide elektroniko honen bidez: legazpihiria@gmail.com

EUSKAL HERRIKO ARGAZKILARI TALDEEN ELKARTEA
FEDERACION AGRUPACIONES FOTOGRAFICAS PAIS VASCO

EPAIMAHAIA
Argazkigintzan ezagunak diren

pertsonek osatuko dute epaimahaia,

erabakia aldaezina izango delarik.

SARIAK
Modalitate bakoitzeko:

Lehen Saria: 600€ + garaikurra

Bigarren saria: 300€ + garaikurra

Hirugarren saria: 150€ + garaikurra

Herriko/Sozial saria: 150€ + garaikurra

Garaikurrak Juan Mari Burguera

artistaren lan esklusiboak dira.

Lehen saria jasotzeko nahitaezkoa

izango da irabazlea edo baimendutako

norbait sari banaketara gerturatzea.

SARI BANAKETA
Legazpiko Kultur Etxean 2021eko

ekainaren 11an arratsaldeko 19:00etan

izango da.

ERAKUSKETA
Aukeratutako argazkien erakusketa

egingo da Legazpiko Kultur Etxean,

ekainaren 11tik 30era. Ordutegia

17:30etik 20:30era, astelehenetik

ostiralera.

Irabazleen argazkiak, gure web gunean

aurkeztuko dira resoluzio bajuan,

autorearen izena eta lanaren titulua

azalduz. Aukeraketa honekin parte

hartzaile guztiek pdf katalogo bat

jasoko dute ere e-mailez.

OHARRAK
Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri

hauek onartzea dakar, hemen agertzen

ez den edozein gorabehera sortuz gero

bai eta inskripzioa ez ordaintzea,

antolakuntzak ebatziko du.

Saritzen diren lanak antolatzaileen esku

geldituko dira, erakutsi edo argitaratzeko

eskubidea izango dutelarik, beti ere

egileen izena aipatuz.

Izen ematea, onarpenaren eskubideen

ordainketa eta irudien bidalketak,

gure web orriaren bidez egindo dira:

www.ikatza.net

INFORMAZIO GEHIAGO www.ikatza.net tel.639 28 17 14 - 686 43 19 14
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