
BASES II CONCURS FOTOGRAFIA “LA DONA A MARIA”

- Podran participar tant aficionats com professionals de tota nacionalitat.

- Els participants han de ser els autors de les fotografies.

- La temàtica del concurs serà LA DONA A MARIA
- Les inscripcions es faran per via formulari (clica aquí) durant tot el

període del concurs (data límit: 1 de març).

- Cada participant podrà presentar, com a màxim, 3 fotografies.

- Les fotografies han d’estar fetes dins el terme municipal de Maria de la Salut i

fetes expressament per al concurs.

- Només estan permeses les fotografies en format JGP (són vàlides fetes amb

la càmera del mòbil).

- Les fotografies poden ser en color o en blanc i negre.

- Les fotografies han de ser originals i no poden haver estat guardonades a

altres concursos.

- Les fotografies no poden dur ni signatura ni marca d’aigua.

- Totes les fotografies participants en el concurs s’han d’enviar l’adreça
de correu ajmariadelasalut@gmail.com, ja que les finalistes s’imprimiran

per l’exposició.

- En cas que hi apareguin persones reconeixibles a les imatges, l’autor ha de

tenir el consentiment d’aquestes per ser publicades i emprades al concurs.

- Les fotografies presentades al concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament

de Maria, sempre anomenant l’autor. Tots els drets de les imatges seran

sempre propietat de l’autor.

- Al finalitzar el concurs, es farà la presentació de les imatges finalistes i

l’entrega del premis el dissabte dia 12 de març, celebrant així el dia de la

dona. Prèviament, l’organització avisarà a tots els finalistes.

- El jurat del concurs estarà format per un grup de persones, algunes, expertes

o professionals de la fotografia, i d’altres, gent representativa del poble de

diferents àmbits.

https://forms.gle/H2zhqh1JA2W9gvqDA
mailto:ajmariadelasalut@gmail.com


PREMIS
- 1r premi: Lumix GX80 + 12-32 mm. FOTORUANO

- 2n premi: Targeta regal (curs de fotografia o sessió fotogràfica Massay

Fotografia)

- 3r premi: Dinar/sopar per a dues persones Cas Padrí Toni.

- Finalistes: impressió de la fotografia

COL·LABORADORS
- Foto Ruano

- Icreatius

- Massay fotografia

- Cas Padrí Toni


