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IV OPEN IMATGESUB CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA 

 
 
- DATA:……………………………............……... Diumenge, 1 de Juliol de 2018 

- INSCRIPCIÓ:.……………………..........…....... submarinisme@cnps.cat 

- DATA LIMIT INSCRIPCIÓ:……..........…........ 25 de Juny de 2018 

(places limitades) 

- ZONES PREFERENTS:……………..........….. Les Fulloles o els Furallons de la 

Prona. 

- ZONA DE RESERVA:……………..........…..... La Galera. 

- CATEGORIES:………………..……................ Compactes, Reflex i Vídeo. 

- TEMA:………………………………….............. Ambient. 

- DATA LIMIT ENVIAMENT COL·LECCIÓ:...... Dissabte, 7 de Juliol de 2018 

 

 

La competició es regirà per la Normativa FECDAS vigent. 

 

Recordar que no està permès cap tipus de retoc a posteriori de les fotografies, tampoc els 

realitzats amb la pròpia càmera. 

 

Només es poden realitzar 50 fotografies i no està permès esborrar cap imatge. 

 

Caldrà ensenyar la càmera al comissari assignat pel Club abans de realitzar la prova, per 

revisar que la targeta de memòria estigui buida i la càmera en hora. Un cop realitzada la revisió, 

es  farà una fotografia del comissari, que no computarà pel total de les 50. 

 

El temps total de la prova serà de 90 minuts. En cas de sobrepassar aquest temps estipulat, 

s’esborraran dues fotografies per minut sobrepassat. 

 

En finalitzar la immersió, s’ha de realitzar una última fotografia al comissari de la prova o a 

l’embarcació.  

 

En arribar a port, es donaran instruccions per traspassar les fotografies i vídeos a l’ordinador del 

comissari. 

 

Recordar respectar les normes bàsiques del busseig amb escafandre, sobretot amb corrent o 

mala visibilitat. Es recorda també que s’ha de mantenir el sistema de parelles, en cas que la 

parella surti separada de l’aigua, el participant quedarà desqualificat.  
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La col·lecció ha de constar de 6 fotografies d’ambient, a dividir: 2 fotografies d’ambient amb 

model, 2 fotografies d’ambient sense model i 2 fotografies lliures. 

 

Per participar a l’Open cal tenir l’assegurança de l’any vigent. S’acceptaran diferents titulacions 

tals com: FECDAS, PADI, ACUC, SSI, entre d’altres. 

 

 

Timing: 

 

- De 8:00 a 9:00 h. ................................. Revisió de càmeres, federatives i certificats mèdics. 

- De 9:00 a 9:30 h. ................................. Embarcament dels participants. 

- De 10:00 a 12:00 h. ............................. Realització de la prova. 

- De 13:00 a 14:00 h. ............................. Descàrrega de fotos. 

 

- Dia 7 de Juliol:  data límit enviament de la col·lecció (per e-mail a: submarinisme@cnps.cat). 

- Dia 15 de Juliol: data prevista entrega de premis, a les instal·lacions del Club. 

 

 

El Club Nàutic proporcionarà l’aire als participants que ho necessitin i ho hagin demanat 

amb antelació. 
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IV OPEN IMATGESUB CLUB NÀUTIC PORT DE LA SELVA 
DIUMENGE, 1 DE JULIOL DE 2018 

 

FULL D’ INSCRIPCIÓ | CATEGORIA: ................................... 

FOTÒGRAF o CÀMERA 

Nom i Cognoms: DNI: 

Adreça: Codi Postal: 

Localitat: Província: 

Tel: e-mail: 

Titulació: Assegurança:                             Vt.: 

Club: Data Certificat Mèdic: 

M O D E L 

Nom i Cognoms: DNI: 

Adreça: Codi Postal: 

Localitat: Província: 

Tel: e-mail: 

Titulació: Assegurança:                             Vt.: 

Club: Data Certificat Mèdic:  

 

DRETS D’IMATGE 
 

Els participants autoritzen a l'Organització a ser fotografiats i/o gravats en vídeo durant el 

desenvolupament de tots els actes relacionats amb el Campionat, ja sigui per membres de la 

mateixa o per professionals de la informació, durant la seva permanència en superfície, sense 

cap tipus de trava, llevat que provoqui interferències en el seu treball competitiu. 

El Club Nàutic Port de la Selva, un cop fet públic el resultat de l’open, podrà divulgar, en les 

seves xarxes socials, les fotografies i vídeos presentats a concurs, així com utilitzar-les pels 

seus fins publicitaris, sempre respectant els drets d’autor. 

Es facilitarà al Pac Natural del Cap de Creus, les fotografies guanyadores del concurs en format 

digital, perquè el Parc, respectant els drets d’autor, pugui publicar-les a través de mitjans 

electrònics. 

 

Data i signatura Fotògraf o Càmera:          Data i signatura Model: 

 


