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BASES MARATÓ FOTOGRÀFICA
DE LA FESTA DE L’ADOLESCÈNCIA I LA INFÀNCIA

Pla de sa Creu, s/n x 07710 Sant Lluís (Balears) x C.I.F. P-0705200 D x Tel. (+34) 971 15 09 50 Fax. (+34) 971 15 05 34

1. TEMÀTICA
Hi haurà una única temàca per a tots els parcipants relacionada amb la Festa de l’Adolescència i la Infància. Aquesta serà comunicada per l’organització de l’esdeveniment el mateix dia de la marató a travès
de WhatsApp massiu.
S’acceptarà qualsevol imatge respectuosa amb els drets humans i els valors democrà+cs i quedaran excloses les imatges que tinguin con+nguts ofensius o irrespectuosos cap a persones o col·lec+us per raó
de cultura, religió, sexe o orientació sexual i que inci+n a la violència. Recordem que por mo+us legals
no es permet la obtenció i publicació d’imatges de les cares de les persones, especialment de menors.
2. PARTICIPANTS
Podrà parcipar en el concurs qualsevol persona resident a Sant Lluís d’entre els 5 i els 18 anys, qui serà
considerada com a persona autora i posseïdora de tots els drets sobre les imatges presentades al concurs. La parcipació dels adults queda restringida a acompanyar els parcipants, facilitant els disposius
necessaris per poder fer la imatge i enviar-la, a més d’assegurar-se que la imatge compleix amb el requisits de presentació i normes inclosos en aquestes bases.
3. PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES
La presentació és exclusivament en línia i només s’acceptaran fotograﬁes en format digital. Cada concursant presentarà un màxim de dues fotograﬁes que haurà d’haver realitzat entre les 11:00 hores i les
21:00 hores del 20 de novembre de 2021, durant la seva parcipació en la Festa de l'Adolescència i la Infància.
•

La organització comprovarà la data i hora de realització de les fotograﬁes i si la fotograﬁa no compleix les bases serà desqualiﬁcada

•

Cada imatge serà nombrada de la següent forma: Nom_llinatge_7tol foto1 i Nom_llinatge_7tol
foto2
Les imatges no ndran marcs, ni marques d’aigua, ni qualsevol altre pus d’idenﬁcador. Les fotograﬁes s’enviaran per WhatsApp al nombre que donarà l’organització en el moment d'inscripció.

•

4.FORMAT
Les fotograﬁes es presentaran en format JPG i amb una mida màxima de 10MB. S’admetran ﬁltres però
no fotomuntatges.
5. INSCRIPCIONS
La sol·licitud d’inscripció es presentarà a la Biblioteca de Sant Lluís (c/ Sant Jacint, 34) ﬁns dia 19 de novembre de 2021 o a l’estand de les APIMES el mateix dia de la Festa de l’Adolescència i la Infància. A la
sol·licitud d’inscripció hi constarà el nom, llinatge, direcció i telèfon del parcipant.
6. JURAT
Un jurat compost per:
1 persona de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Lluís
1 persona dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Lluís
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La regidora de Serveis Socials
1 arsta local
7. PREMIS
1º Premi: 60€ en vals de compra per material fotogràﬁc o escolar en bogues de Sant Lluís.
2º Premi: 40€ en vals de compra per material fotogràﬁc o escolar en bogues de Sant Lluís.
Cada autor podrà optar a un sol premi.
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8. DECISIÓ I VALORACIÓ DEL JURAT
Els criteris de valoració que s’estableixen són dos amb el corresponent barem:
•

Qualitat tècnica adaptada a la modalitat, ﬁns a 5 punts

•

Relació amb els objecus i ﬁnalitat i que nguin relació amb la convocatòria, ﬁns a 5 punts

El jurat comunicarà el veredicte a les persones premiades a través del mateix WhatsApp u+litzat per
l’enviament d’imatges.
8. CONSIDERACIONS GENERALS:
- Dret d’exhibició: L'esdeveniment es reserva el dret a exhibir els treballs parcipants en projeccions de la
localitat i el dret a allotjar-los electrònicament de manera indeﬁnida en alguna plataforma municipal, així
com el dret a ulitzar-los en materials promocionals del Pla d’Infància i Adolescència de Sant Lluís.
- Mesures sanitàries: S'hauran de respectar las mesures sanitàries de Covid aconsellades el dia 20 de novembre del 2021.
- Responsabilitat: Cada parcipant es fa responsable que el conngut de les seves obres respecta els
drets de propietat vigents, així com que compleix les disposicions legals exposades en el nostre codi civil i
penal. El certamen no es fa en cap cas responsable del conngut de les obres del concurs.
- Acceptació de les bases: La parcipació en aquest concurs mitjançant la inscripció implica l'acceptació
de tots els apartats de les presents bases, així com la resolució, per part de l'organització, de qualsevol
qüesó no prevista en aquestes.
- Par+cipació i premi de persones menors d'edat: No s’admetrà cap inscripció que no sigui formulada per
el pare, mare o tutor legal indicant la seva conformitat amb aquesta parcipació i acceptació del premi.
- Qualsevol dubte respecte a aquestes bases o les formes de parcipació en el certamen pot ser referida
a maite.marnez@ajsantlluis.org o als Whatssap 609 802 931 amb la paraula FESTA.
9. FORMA DE PARTICIPACIÓ
Per a optar als premis ÉS NECESSARI SEGUIR AQUESTS TRES PASSOS:
1. Inscriure’s a la biblioteca o a l’estand de les APIMES el mateix dia de la Festa de l'Adolescència i la Infància del 20 novembre.
2. Fer una o dues fotograﬁes originals i personals durant la Festa de l'Adolescència i la Infància del 20 novembre.
3. Enviar-la/les per WhatsApp durant la Festa de l'Adolescència i la Infància amb el nom i llinatge i el Gtol de cada fotograﬁa.

