
BASES CONCURS FOTOGRÀFIC 

 

Les entitats membres del PDC de Marianao i el projecte Marianao Té Cor, dins la programació 

de les segones Jornades d´Enllaça´t a Marianao que es duran a terme  el 8 de maig del 2016, 

convoquen  la primera edició del concurs “LA MEVA CULTURA EN UN CLIC” . 

 

1.- REQUISITS DELS PARTICIPANTS  

El concurs està obert a qualsevol persona  a partir de 16 anys. 

 

2- TEMÀTICA DEL CONCURS 

L´objectiu del concurs és  obtenir una mostra de la diversitat de cultures que conviuen en un 

mateix barri, per això hauràs de fotografiar  moments del teu dia a dia que mostrin la teva 

cultura o la diversitat amb la  qual convius habitualment.  

 

3.- INSCRIPCIÓDO I DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR  

No  cal  la inscripció prèvia,  però els joves menors de 18 anys hauran de presentar 

l‘autorització dels pares o tutors legals en el cas que la seva fotografia sigui una de les 

escollides pel jurat.  

 

4.- REQUISITS DE LES FOTOGRAFIES  

Les  fotografies s’han de presentar  en format digital, amb la màxima resolució possible  i   

format JPG.  

Les imatges no han d'haver estat publicades, divulgades o premiades amb anterioritat.  

S'acceptaran retocs fotogràfics, però no fotomuntatges.  

Es permeten autofotos (selfies).  

Les fotografies es poden fer amb el telèfon mòbil o amb una càmera.  

Cada fotografia haurà d’incloure un títol.   

S’exclouran del concurs  les fotografies que no compleixin aquests requisits.  

Cada participant pot presentar un màxim de 3 fotografies.  

 



 

5. PRESENTACIÓ DE LES  FOTOGRAFIES  

Les imatges s´han d´enviar al correu electrònic concursmulticultural@gmail.com durant el 

termini indicat al punt 6, amb  les  dades següents: 

- Nom i cognoms 

- Edat 

- Telèfon de contacte 

- Adreça de correu electrònic,  si en té 

- Títol de  la fotografia  

 

6. ADMISSIÓ DE LES FOTOGRAFIES 

El concurs comença a les 00.01 h del dilluns 7 de març de 2016 i acaba dissabte 24 d‘abril  del 

mateix any  a les 23.59 h . 

 

7.- SELECCIÓ DE LES  FOTOGRAFIES  

El jurat estarà  format per membres d´Afoboi i representants de la comissió organitzadora 

d´Enllaça´t a Marianao II.  

Durant  els dies  25, 26, 27 i 28 d´abril  es portaran a terme les votacions per part del jurat. 

El premi aconseguit es notificarà personalment als guanyadors i hauran de recollir-lo en 

persona. 

El nom dels guanyadors es donarà a conèixer públicament  durant l’entrega de premis. 

 

8- EXPOSICIÓ DE LES  FOTOGRAFIES 

Les fotografies guanyadores  (1r, 2n i 3r premi), les 5 finalistes i  les  altres 20 millor 

qualificades s´imprimiran. 

La inauguració de l‘exposició  es farà a la celebració d´ “Enllaça´t a Marianao II” el dia  8 de 

maig,  a les 10.30 h , a la plaça Mercè Rodoreda.  L’exposició es podrà visitar de 10.30 a 16 h .  

 

9.- PREMIS  

Els premis es lliuraran el dia 8 de maig,  a les 14 h,  davant del local núm. 6 de la  plaça de  

Mercè Rodoreda,  dins la programació de les jornades “Enllaça´t a Marianao” i coincidint amb 

la inauguració de l‘exposició.  

mailto:concursmulticultural@gmail.com


L´assistència de les persones premiades al lliurament de premis és imprescindible.  En el cas 

que  no hi puguin  assistir podran  delegar una altra persona perquè reculli el premi en nom 

seu. Caldrà que ho comuniquin a l’organització amb antelació.  

  

 Primer premi:  càmera acció Rollei petita, lleugera, submergible a 40 m i amb objectiu 

angular de 140º. 

 Segon premi: capsa d´aventures i emoció a escollir per a 1 o 2 persones. 

 Tercer premi:  xec  regal de 50 euros  de l´empresa d’electrodomèstics i tecnologia  

Worten.  

 Premis  per als finalistes:  

- Val per a un taller de cuina dolça o salada a Pausse Coffe Shop 

- Val per a una classe de ball a escollir d´entre l´oferta de Sapai Cariocca 

- 2 entrades  per als cinemes Can Castellet 

- 2 entrades per al´obra de teatre Improshow del 22 de maig a Can Massallera 

- Val per un massatge de 30 minuts a Cos Vital 

 Obsequis per a les  20 fotografies millor  qualificades.  

 

10.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LES  FOTOGRAFIES I DRETS D´ÚS 

Els participants assumeixen l'autoria de les seves  fotografies i es comprometen a no presentar 

materials fotogràfics sobre els quals no tinguin drets d'ús. 

L’autor/a reconeix l’autorització de les persones que es puguin reconèixer a les fotografies,  

respondrà a qualsevol reclamació i/o indemnització que  pugui tenir lloc per part de tercers i 

exonera les entitats organitzadores del concurs de cap responsabilitat. 

L’autor/a autoritza l’organització de les Jornades Multiculturals a la utilització i/o edició de les 

fotografies mitjançant diversos formats i plataformes sempre  que aquestes emissions no 

tinguin  cap objectiu comercial i  el seu objectiu sigui la promoció i difusió del concurs i les 

jornades. A més,  aquesta utilització no li  dóna dret  a cap remuneració o benefici. Per la seva 

banda, l‘organització es compromet a citar l´autor/a.  

  

11.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA  

La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases,  

i de la decisió inapel·lable del jurat.  


