
BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL
CALENDARI ESCOLTES DE MENORCA 2020

1.- OBJECTIU.

El concurs de fotografia és una activitat promoguda per Escoltes de Menorca. Amb
les fotografies seleccionades es confeccionarà el calendari per a l'any 2020, figurant
en elles el nom del seu autor/a.

2.- PARTICIPANTS.

Podrà participar qualsevol membre censat/da l'Associació Diocesana d'Escoltisme –
Escoltes de Menorca – MSC, i  membre donat/da d'alta al  grup de Simpatitzants,
durant el curs 2018-19 autor/a del tipus d'obres que compleixin amb les condicions
establertes en les bases de la present convocatòria.

3.- TEMA.

Les  fotografies  han  de  ser  de  les  activitats  dels  agrupaments  i/o  associatives
realitzades durant el curs 2018-2019 (setembre 2018 a agost 2019).

La temàtica del concurs versarà amb els valors escoltes: Estimem la natura, feim un

món millor,  som protagonistes,  treballam en  equip,  creixem espiritualment,  feim

voluntariat, fomentam l'esperit crític.

4.- NOMBRE DE FOTOGRAFIES.

Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies en color o blanc i negre.
A cada imatge s'hi acompanyarà, en un document apart, una frase que la defineixi
segons la temàtica del concurs. Hauran de ser originals i  inèdites; no s'admetran
obres premiades en altres concursos.

5.- LIMITACIONS TÈCNIQUES.

Únicament  s'admetran fotografies  en  format  horitzontal  –  DIN  A4  apaïsat  (no
panoràmiques).  Les fotografies  no  podran  ser  alterades  electrònicament  ni  per
qualsevol  altre  mitjà,  no  acceptant  fotomuntatges.  Únicament  s'acceptaran
correccions de color, contrast i lluminositat de les obres.

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES FOTOGRAFIES.

No s'acceptaran imatges que no reuneixin un mínim de qualitat o amb continguts
contraris  a  la  temàtica  del  concurs.  El  jurat  valorarà  la  idea  expressada  per  la



fotografia, pel que fa als objectius del concurs, així com l'expressió artística de la
mateixa i seva qualitat fotogràfica.

7.- CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES.

Únicament  s'admetran  obres  en  format  digital,  que  es  presentaran  per  correu
electrònic: 

Caldrà  remetre  un  correu  electrònic  a  l'adreça  escoltesdemenorca@gmail.com,
indicant  "CONCURS CALENDARI  EM 2020" a  l'assumpte,  i  adjuntant  els  següents
documents:

1.- Les fotografies que es presentin a concurs:
L'arxiu de cada fotografia tindrà una mida de 2000x1500 píxels, (horitzontal)
en format JPG o TIFF i a màxima resolució (200-300 ppp).
L'arxiu enviat, haurà de tenir la següent estructura:
concurs_cal2020_títol de la fotografia.jpg

2.- En format pdf, un document on apareixerà el títol de les fotografies i les
frases que les defineixin (veure punt 3).

3.- En format pdf, un document (un altre) amb les dades de l'autor/a:
- Nom i llinatges.
- Agrupament/Simpatitzant.
- Unitat i/o càrrec.
- Telèfon de contacte.

Al contingut del correu electrònic, hi ha d'haver el següent text: "He llegit i accepto
les bases d'aquest concurs".

8.- TERMINI DE PRESENTACIÓ FOTOGRAFIES A CONCURS.

El termini per a la presentació de les fotografies començarà el dia 1 d'agost de 2019.

El  termini  límit  de  presentació  de  les  fotografies  serà  les  23:59  h.  del  dia  20
d'octubre de 2019. (l'hora i data vàlids seran les del correu electrònic enviat).

9.- FOTOGRAFIES PREMIADES.

El jurat, que estarà format per un total de 16 persones, (un castor i una llúdriga, un
llop i una daina, un rànger i una guia, un pioner i una caravel·la, un i una trucaire,
un/a membre de l'equip de mares i pares/suport, per mitjà d'un sorteig. També hi
haurà  un  consiliari  o  un/a  animador/a  de  la  fe,  un/a  representant  dels  caps
d'unitat/caps d'agrupament, un/a membre de l'equip diocesà, un/a representant del
grup de Simpatitzants, i una persona relacionada amb el món la fotografia). 

Cap de les persones que formin el jurat, poden haver-se presentat al concurs.



La votació del jurat es farà de la següent manera:

De castors-llúdrigues a pioners-caravel·les, rebran a casa seva per correu electrònic
les  fotografies  presentades  a  concurs  i  triaran  les  13  que  els  agradin  més.  I  ho
comunicaran per la mateixa via, a delegació.

La resta de membres del jurat, es trobarà en dia i hora acordats per fer l'elecció a
títol individual, triant les 13 fotografies que més els agradin.

El jurat reunit, una vegada triades les fotografies a títol individual, i havent-hi afegit
les votacions fetes pels infants i joves a casa seva, triarà entre les 13 més votades, la
millor, que il·lustrarà la portada del calendari associatiu 2020.

La notificació de la fotografia guanyadora es farà al o a la cap d'agrupament de la
persona premiada.

10.- DRETS D'IMATGE I RESPONSABILITATS.

L'organització es reserva el dret de denunciar o demanar l'eliminació de la fotografia
si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.

Les persones que participin en el Concurs Fotogràfic consenten, expressament, que
les fotografies remeses a aquesta prova podran ser utilitzades per ADE Escoltes de
Menorca,  a  efectes  de  promoció,  sense  que  això  suposi  pagament  de  cap
contraprestació als autors. Aquestes podran ser difoses i reproduïdes en qualsevol
suport,  àmbit  geogràfic  o  mitjà,  sense  limitació  temporal  o  espacial,  amb  una
finalitat  promocional,  informativa  i  publicitària,  respectant  en  tot  moment  la
integritat personal de tot aquell que aparegui en les imatges.

Només es pot presentar al concurs l'autor de la fotografia o, si no, la persona que
tingui autorització prèvia de l'autor de la foto presentada.

Les fotografies presentades seran exclusives per al concurs.

Els  participants  es  responsabilitzen  que  no  existeixin  drets  sobre  les  imatges  de
terceres  persones,  així  com  de  qualsevol  reclamació  que  pugui  sorgir  sobre  les
mateixes en què es refereix a drets d'imatge.

En  el  cas  d'existir  drets  d'imatge,  és  estrictament  necessari  que  l'autor  de  la
fotografia disposi d'aquests drets i de les autoritzacions necessàries si les persones
que hi apareixen són menors d'edat.

 
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació total de les presents bases.


