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Participants  

Poden participar en el Concurs Fotogràfic de la Setmana del Tren a Catalunya totes les persones 

que participin de les activitats organitzades del 28 d’octubre al 6 de novembre que se celebraran a 

Vilanova i la Geltrú, Olot i Barcelona. 

El concurs 

Només cal agafar la càmera de fotos i fer les millors instantànies de la celebració! 

Important: Les fotografies han de ser un reflex de l’activitat o dels espais. No s’acceptaran 
fotografies que siguin una reproducció simple i directa d’objectes. 

Els participants podran enviar-nos les seves imatges de 2 formes diferents: 

 Via mail: museu.ferrocarril@yahoo.es i especificant la següent informació: 

-Activitat fotografiada 

-Nom, cognoms i mail de contacte 

 Via Flickr: http://www.flickr.com/groups/concursfotograficsetmanadeltren/    

El Museu del Ferrocarril de Catalunya posa a disposició dels participants un Grup al canal Flickr 
per tal que puguin penjar les seves fotografies de forma automàtica. 

-Cal especificar l’activitat fotografiada. 

-Les imatges concursants han de tenir la llicència Creative Commons 

Els premis! 

 Primer premi: 2 bitllets AVE Barcelona - Sevilla, classe Club. 

 Segon Premi: 2 bitllets AVE Barcelona – Màlaga, classe Club 

 Tercer Premi: Un carnet anual d’Amic del Museu del Ferrocarril de Catalunya per poder 

visitar-lo tants cops com es vulgui des de l’1 de desembre de 2011 al 30 de novembre de 2012 
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Desenvolupament del concurs 

Els participants podran fer fotografies de les activitats organitzades a Vilanova i la Geltrú (Museu del 
Ferrocarril), Olot i Barcelona entre els dies 28 d’octubre i 6 de novembre amb motiu de la celebració 

de la Setmana del Tren a Catalunya. 

 
Les fotografies es podran presentar fins el 14 de novembre via mail 

(museu.ferrocarril@yahoo.es) o via Flickr. 

Resolució guanyadors 

La tria de les fotografies guanyadores es durà a terme mitjançant un jurat que votarà les millors 

imatges. Aquest jurat estarà format per tres responsables del Museu del Ferrocarril de Catalunya i dos 

membres designats per la Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril. 

La resolució dels guanyadors es farà pública durant la setmana del 21 de novembre de 2011 al 

blog del Museu del Ferrocarril de Catalunya, a la xarxa social Facebook i al grup del Flickr creat pel 
concurs.   

Més informació a: 

www.blogmuseuferrocarril.com 

www.facebook.com/museudelferrocarril 

 

www.flickr.com/groups/concursfotograficsetmanadeltren/      

Organitza: 

Museu del Ferrocarril de Catalunya 

En col·laboració amb: 

La Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril 
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