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MARATÓ  2010 
EQUIPS:   Els equips estaran formats per una, dues, o tres persones. 

 
PROVES:   El número de proves és de 150; una sola fotografia per 
prova. 
 
PUNTUACIÓ:  • Cada prova ben realitzada val un punt. 

• Les proves especials valen 5 punts 
• Hi ha dues proves extra que valen 15 punts. Una 

es farà a les 00:30 del dimecres (BAR TRIPODE) i l’altra a les 
13:30 del dijous (IEFC). Només l’equip guanyador de la 
prova extra obtindrà els 15 punts. 

 
DOCUMENTACIÓ: Es donarà a la sortida de la marató. Tindreu 
un llistat de les fotografies a fer, una carta conforme esteu fent la XIV 
Marató i un plànol per anar al local on es realitzarà la prova especial 
de la nit. 
 
SORTIDA:   La sortida es donarà a l’Institut el dimecres 10 de febrer 

a les 21.30h. Els equips s’han de presentar amb càmera 
digital i portar el DNI. 

 
DURACIÓ:  De les 21.30h. del dimecres 10 de febrer fins les 19h. 
del dijous 11 de febrer. 
 
ARRIBADA: L’arribada es farà a  VM Profesional. L’hora límit 
d’entrega per positivar seràn les 19h. del dijous 11 de febrer. Un cop 
positivades les fotografies, s’hauran de numerar per darrere amb el nº 
de l’equip i el nº de la prova i entregar-les a l’Institut abans de les 22h. 
 
GUANYADORS: L’equip guanyador serà el que més fotografies 
correctes entregui en el mínim temps. 
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REVELATS:   
TOTES LES FOTOS es positivaràn obligatòriament a VM Profesional (preu 
especial) 
• A LES 13h. del dijous 11 de febrer cada equip haurà de deixar UN MíNIM 

de  50  FOTOGRAFIES  per positivar. L’equip que incompleixi aquesta 
norma tindrà una penalització de -10 Punts. 

• Es considerarà l’hora d´entrega quan deixeu les fotografies per 
positivar. 

• Un cop positivades, tindreu temps per numerar les fotografies per 
darrera amb el número de l’equip, i el número de la prova. 

 

PREMIS:  
TOTS ELS PARTICIPANTS DE LA MARATÓ TENEN 

PREMI: 
 

UN LOT DE PRODUCTES FOTOGRÀFICS. 

+ 
1r. premi...........................BUTIFARRA D´OU 
      
2n. premi..........................BUTIFARRA BLANCA 
      
3r. premi...........................BUTIFARRA NEGRA 
      
L’entrega de premis es farà a les 20h. del divendres. 
------------------------------------------------------------------------------- 
QUEDEN PROHIBIDES LES REPRODUCCIONS* DE DIARIS, 
LLIBRES, REVISTES, TANQUES PUBLICITÀRIES, ETC....NI 
FOTOGRAFIES DE MINIATURES NI SUCCEDANIS. 
* excepte en el cas que s’indiqui expressament 
 

CAL INSCRIURE’S A SECRETARIA 


