Enquesta Concurs Social 2014-15

Has participat en el Social actual?

En quants Socials has participat?

Recomanaries a alguna persona amiga participar en el social?

Et semblaria bé una única secció, unificant Blanc i Negre i Color?

Estaries d'acord en l'eliminació de les categories?

Et semblaria bé crear nous tipus de premis o uns sistema de títols artista AFi, excel·lència, mestre?

Participaries en un Concurs Social renovat?

Et semblaria bé canviar a concurs digital? -la presentació de les
fotografies en format digital?

Estàs satisfet/a del sistema actual del Concurs Social?

Estaries disposat/da en col·laborar en l'organització del Concurs Social?

Què t'agrada del Social?
Showing 10 responses

La lliure i sana competència entre tots els membres de l'agrupació que hi participen.
4/06/2014 2:47 PM

Es important la teva pròpia superació en comparà la teva fotografia amb les dels altres, i pot ser més important és
trobar-se un cop al mes per la vida social de l' Agrupació, que no tot es fotografia i fer punts.
4/06/2014 4:48 PM

El que hi hagi una convocatoria mensual.
4/06/2014 6:34 PM

el repte mensual de participari
5/06/2014 4:15 AM

Es un motiu per compara i progressar en la teva afició
5/06/2014 4:53 AM

L'ambient, l'aprenentatge i compartir tècnica
5/06/2014 4:03 PM

trobar-te amb altres companys i parlar de fotografia
7/06/2014 1:52 PM

l fet de trovar-me amb altres socis i intercanviar opinions
10/06/2014 4:31 PM

Lloc de trobada i veure els treballs dels altres
11/06/2014 2:04 PM

Veure les obres d'altres fotògrafs
19/06/2014 3:16 AM

Què no t'agrada del Social?
Showing 10 responses

-La reiteració dels mateixos temas mes rera mes i any rera any per part de forces autors (fet per altre part habitual en
la major part de concursos de tema lliure). -L'escàs criteri de forces jurats, però no crec que aquest tema es pugui
resoldre.
4/06/2014 2:47 PM

Els temes obligats.
4/06/2014 4:48 PM

La puntuació de 1 a 20. M'agradava més de 1 a 10.
4/06/2014 6:34 PM

la puntuació aparentment sense solta de alguns jurats, i la impossibilitat de veure totes les fotos si no assisteixes
físicament al fallo.
5/06/2014 4:15 AM

les desercions que hi han hagut últimament
5/06/2014 4:53 AM

El sistema de puntuació estigui basat en un estil de fotografia, estaria més bé que fos més obert en quant a l'estil
5/06/2014 4:03 PM

el tipus de fotografia que es presenta
7/06/2014 1:52 PM

La poca participació actual
10/06/2014 4:31 PM

La poca participació dels socis. El criteri poc unificat dels jurats.
11/06/2014 2:04 PM

Els jurats s'ho miren massa del del punt de vista dels concursos. No es valoren altres tipus de fotografia que no
cumpleixen amb el canon concursístic.
19/06/2014 3:16 AM

Què faries diferent?
Showing 10 responses

A més a més de temas obligats, introduiria també temas exclosos. P. ex: un mes excloure retrat, un altre mes
excloure paissatge, un altre mes excloure nu, etc, amb l'intenció de evitar la reiteració del mateix tema.
4/06/2014 2:47 PM

Qué fos digital i es pogués enviar per inernet.
4/06/2014 6:34 PM

segurament que las categories es un problema per alguns pro també es un al licient per anar millorant, es podrie
estudiar un altre forma de premiar, constancia i qualitat fotografica?
5/06/2014 4:15 AM

Estudiar el sistema de puntuació
5/06/2014 4:53 AM

les fotografies tenen de ser inèdites
5/06/2014 6:52 AM

Un sistema de puntuació menys global i més desglossat en tėcnica, compo D'aquesta manera fins i tot es podrien
eliminar categories i fer diverses sublliguetes en base aquests conceptes ició...
5/06/2014 4:03 PM

Que les fotografies es puguin enviar via internet.
7/06/2014 6:28 AM

perquè no hi caben fotos per exemple de tema periodistic, viatges, denúncia... etc? Sembla que només valgui la foto
ben enfocada i quants més efectes de photoshop tingui millor.
7/06/2014 1:52 PM

Promocionar el comentari de fotografia per part de l'autor i del jurat
11/06/2014 2:04 PM

Afegiria jurats amb criteris estètics provinents d'altres arts no fotogràfiques. Diversitat de criteris.
19/06/2014 3:16 AM

Vos fer algun altre comentari?
Showing 6 responses

-4/06/2014 2:47 PM

No
4/06/2014 6:34 PM

Per mi es molt important poguer veure les fotos que en participat i les clasificacions obtingudes, sigui per web o
fisicament que estiguin uns dies exposades.
5/06/2014 4:15 AM

renovarse o morir. S'ha d'intentar atreure nova gent que participi i doni més dinamisme i que presenti les seves fotos
sabent que es tindran en compte
7/06/2014 1:52 PM

El que no entenc es per que la gent marxa dels socials, i la gent que fa el curs no es queden a participar ni un 10
percent en els socials. NECESITEM UN CAMVI URGENT
8/06/2014 4:56 AM

Perquè no fer una nova categoría del Social via Instagram? Tan sols cal crear un hashtag! Això podria atreure a molta
gent de fora de l'Agrupació. Especialment a gent jove, que crec que és necessari pel futur de l'Agrupació i per aportar
noves idees. Seria una forma fàcil i barata d'atreure gent, i es podria proposar que per aquesta categoría no calgués ser
soci.
19/06/2014 3:16 AM

