
 

 
Bases del Concurs 

 Primera: 
podran participar totes aquelles persones naturals o residents al Baix Llobregat d’edats compreses d’entre 14 i 35 anys. 
Els participants menors d’edat hauran d’adjuntar una autorització signada pel pare/mare o tutor/a, que hauran de portar al 
Punt jove la Palma o enviar al correu electrònic: masrmn@diba.cat 
 Segona: 

les fotografies podran ser en b/n o color . El tema serà lliure però sempre inspirat en l’estiu 2018. 
Es valorarà:  

- que les fotografies transmetin valors positius com ara la participació, la solidaritat, la inclusió, l'amistat, els hàbits 
saludables i el respecte pel medi ambient i els animals, entre d’altres.  

- la tècnica, la originalitat, la creativitat, el retoc fotogràfic, l’impacte visual i les sensacions transmeses. 
 Tercera: 

cada participant podrà penjar com a màxim  2 fotografies, que han de ser originals de la persona que les envia. 
LES FOTOS S'HAN DE PENJAR AL FACEBOOK DEL PUNT JOVE amb el text adjunt: Concurs foto estiu 2018 + TÍTOL DE LA 
FOTOGRAFIA. ÉS MOLT IMPORTANT POSAR UN TÍTOL a cada fotografia que es penja al mur per a poder identificar-les. 
L'organització no acceptarà aquelles fotografies que puguin ferir la sensibilitat, per continguts racistes, xenòfobs, 
discriminatoris, abusius, etc. 
 Quarta: 
 les fotografies hauran de penjar-se al facebook del Punt Jove la Palma, màxim  el divendres 28 de setembre. 

 Les fotografies penjades després de la data no entraran en concurs. 

 el recompte de “m'agrades” es farà el dilluns 1 d’octubre a les 14 h, per tant els “m'agrades” clicats amb 
posterioritat no tindran validesa. 

 Sisena: 
els premis atorgats seran els següents (subjectes a les retencions fiscals que procedeixin) 
- Premi foto més votada: 75 euros nets 
- Premi del jurat: 100 euros nets 
El guanyador/a d'un premi no podrà ser el mateix que el de l'altre premi. 
 Setena: 

el jurat estarà format per una comissió formada pels representants de joventut, tècnics municipals, persones qualificades en 
el món de la fotografia i joves d'entitats juvenils. 
La decisió del jurat serà pública i s’emetrà el dijous 18 d’octubre  de 2018 a les 19.30h. al Punt Jove (C/Sant Jordi, 1)  
En aquest acte es lliuraran  els premis als guanyadors. 
 Vuitena: 

és imprescindible que el guanyador/a de cada categoria  o algun representant estigui present en l'acta d'entrega de premis 
per recollir-lo en persona.   
 Novena: 

es realitzarà una exposició a l'espai del Punt Jove d’aquelles fotografies que la comissió consideri oportunes.  
Lloc: Punt Jove la Palma (C/ Sant Jordi, 1). 
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