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Convocatòria Student Focus 

Sony World Photography Awards Cannes 2009 
 

1. Tema. 
       “Els danys humans al medi ambient de la terra”  
 
2. Les fotografies han d’haver estat fetes entre el 31 d’octubre i el 12 de desembre de 2008. 
3. Presentació: 
                 

• Còpia fotogràfica sobre paper tamany aproximat de 18x26 cm. muntada sobre paspartú 
blanc (fotografies BN) o negre (fotografies color) segons normativa de l´Institut. Les 
despeses  aniran a  càrrec de l´IEFC. La copia fotogràfica  l’heu de portar a fer a VM 
Foto c/Calàbria nº209,  i el paspartú el demaneu a la secretaria, en tots dos casos doneu 
la referència: “concurs  SONY”. 

• La fotografia i el paspartú es presentaran sense cap dada personal. 
• Imatge digital  a 300dpi, 50,8x61 cm. (20x25 inches) gravada en un CD. 
• Cal omplir la fitxa d’inscripció en el moment de  l’entrega a  la secretaria  de l’IEFC. 
• Només es podrà presentar una obra per alumne. 

 
4. Data Termini per presentar la fotografia: 12 desembre 2008 a la Secretaria de l´IEFC fins 

les 20:00 hores. 
 
5. Totes les fotografies presentades a concurs formaran part d’una exposició col·lectiva 

organitzada per l’Institut.   
 
6. L´Institut escollirà, d’entre totes les obres, 2 fotografies que presentarà a Cannes per tal de 

competir i poder ser seleccionats com a escola representat del continent europeu. 
 
7. En el cas de ser escollits com a representants del continent europeu, els alumnes- autors de 

les 2 obres seleccionades seran els representants de l’Institut  amb la tasca de tornar a 
competir a Cannes amb la resta de les escoles seleccionades, una per cada continent. 
Aquests 2 alumnes tindran els següents premis: 

       
• Viatge a  Cannes per participar en la final internacional del concurs acompanyats per un 

tutor de l’Institut. 
• Exposar les seves  imatges en el “Palais des Festivals”. 
• Assistir a la cerimònia d’entrega dels premis. 
• Reunió amb reconeguts autores/ors del món de la fotografia. 
• Conferències de membres de l’acadèmia del “World Photography Awards”. 
• Assistir a “Workshops” organitzats  per Sony.  
• Assistir a seminaris exclusius d’agències fotogràfiques mundials. 
• Revisió i valoració  dels seus “portfolis” personals per reconegudes  personalitats del 

món de la fotografia. 
 
  NOTA: És aconsellable tenir coneixements bàsics d’anglès. 
 
8. Informació de les bases: 
                                       
                                           www.worldphotographyawards.org/students
                                         

Et recomanem que et llegeixis les bases perquè en el moment de  
l’entrega de la fotografia  hauràs de signar-ne l’acceptació. 

 

http://www.worldphotographyawards.org/students



