
BASES CONCURS FOTOGRÀFIC 2022

1. Els participants s’han d’inscriure a través del formulari
facilitat al Facebook de l’Ajuntament o presencialment a les
seves oficines fins a les 17h de dimecres 10 d’agost.

2. Es pot participar amb qualsevol tipus de càmera (analògica,
digital o altres dispositius mòbils). Tots els participants
hauran de realitzar 6 fotografies, una per tema.

3. S’informarà de tots els temes a les 17.30h de dimecres 10
d’agost pel grup de WhatsApp creat pels voluntaris
encarregats de la marató. En total hi ha 6 temes.

4. Duració de la marató fotogràfica: a partir de les 17.30h de
dimecres 10 d’agost fins dissabte 13 d’agost a les 14h, hora
màxima per fer l’entrega de les fotografies via mail. Totes
aquelles fotografies rebudes més tard no seran vàlides.

5. Les fotografies s’hauran de presentar en format jpg o png.
Està permesa l’edició de les fotografies, però només es pot
posar en blanc i negre, canviar alguns detalls de
saturació/lluminositat o similars. Queda prohibit modificar o
afegir elements a la fotografia. S’han d’enviar al següent
mail:

maratofotografica.porreres@gmail.com

6. En aquest mail és obligatori posar les dades personals del
participant. En el cas que sigui un grup s’han d’especificar
els noms de tots els membres.

7. No ha de sortir cap marca ni dada personal en els arxius
fotogràfics. Cada arxiu portarà el títol del tema pel que va a
concurs.

8. Una vegada enviades les fotografies, es cedeixen els drets
d’autor a l’Ajuntament de Porreres.

9. Les fotografies han d’estar realitzades en el marge de
temps indicat, és a dir, durant el dimecres 10 d’agost a partir
de les 17.30h fins el dissabte 13 d’agost a les 14h. Les
fotografies han d’estar realitzades en el terme de Porreres.

10. Entrega de premis: els premis s’anunciaran el dilluns 15
d’agost. Hi haurà un premi pel primer classificat de cada
tema i un premi general. Els guanyadors s’informaran
durant l’animació infantil a la Plaça de la Vila i també via
WhatsApp i Facebook a partir del dia 15 d’agost horabaixa.

11. Totes les fotografies presentades a concurs seran
exposades via Facebook de l’Ajuntament de Porreres a
partir del diumenge 15 d’agost.

12. La finalitat és gaudir d’uns moments entretinguts i conèixer
una mica més els indrets del terme de Porreres.

13. La participació a la Marató implica la total acceptació
d’aquestes bases.
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