
CONCURS FOTOGRÀFIC HYDROS 
 
El projecte hydros és un projecte basat en l'aigua, enfocat 
des de diferents perspectives, des de diverses perspectives, 
com la científica, l’artística o la lingüística. Hem decidit fer un 
concurs fotogràfic relacionat amb l'aigua perquè tothom 
pugui participar, d'alguna manera, en aquest projecte.  
Aquest concurs consisteix en agafar la teva càmera o mòbil, 
sortir al carrer i deixar volar la teva imaginació, capturant una 
fotografia que tingui relació amb l'aigua. Aquesta és l'única 
consigna, a partir d'aquest element, deixa't portar i crea. 
 
Bases del Concurs 
 
Qui pot participar-hi? 
Hi pot participar tota persona que tingui ganes d'aprendre i gaudir del projecte Hydros. 
 
Què he de fer per participar? 
Seguir Hydros en alguna xarxa social, donar-li m'agrada a aquesta publicació i compartir-la 
amb els teus amics. 
 
En quin format han d'estar les fotografies? 
Les fotografies han de ser fetes pels participants, no es poden fer foto-muntatges i cal que 
les fotos siguin originals. Es lliuraran en format digital. Cada foto ha de portar un títol que 
faci referència, d'alguna manera, al contingut aquàtic de l'obra, amb gràcia i originalitat. No 
cal que la fotografia mostri l'aigua de manera explícita, però sí que tingui relació amb 
aquesta (poden ser metàfores o jocs de paraules, deixa volar la teva imaginació!). 
 
Quantes Fotografies puc presentar? 
Hi ha un màxim de 5 fotografies per participant. Per a cadascuna, cal enviar un correu 
electrònic amb la fotografia, que ha de tenir format JPG i ha de dir-se així: nom, barra baixa, 
cognom, barra baixa i el títol de la fotografia (exemple: Antonio_Gracía_l’ aigua del Mar.jpg) 
 
On s'ha d'enviar el correu? 
Els correus s'enviaran a hydrosproject@bellera.cat 
 
Quin és l'últim dia per lliurar la fotografia / es? 
El termini de presentació finalitzarà el divendres, 28 de Maig de 2017. 
 
Quan s'adjudicarà el premi? 
S'obsequiarà la fotografia guanyadora en primer lloc amb un premi que es lliurarà el 
dissabte 10 de juny a la tarda a l'exposició Hydros. Aquest consisteix en una càmara 
instantànea Instax mini 8. 
 
Per a qualsevol pregunta, dubte o aclariment, pots contactar-nos per correu: 
hydrosproject@bellera.cat, o twitter @hydros_project. 


