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II CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA 2015 

“L’AIGUA A LA NATURA” 
 

 
La Delegació de Medi ambient de l’Ajuntament de Manacor presenten la segona edició del concurs 
de fotografia naturalista de Manacor. L'objectiu del concurs és el de destacar fotogràficament els 
valors de l’aigua a dins un entorn natural o urbà.  
 

Bases 

 
1. La participació és oberta a qualsevol persona, aficionada o professional. 

2. Les fotografies s’hauran d’haver realitzar en algun indret del Municipi de Manacor. S’haurà 
d’indicar la ubicació de cada fotografia. La presa de fotografies haurà de ser realitzada a dins 
el darrer any natural, març 2014-2015.  

3. Només hi haurà una categoria; on es premiarà la fotografia que aconsegueixi expressar amb 
la major fidelitat i amb la màxima habilitat fotogràfica l’aigua. 

4. Cada participant podrà aportar un mínim d’una fotografia i un màxim de tres. L’autor ha de 
posar un títol a cada fotografia. 

5.  No és permesa la manipulació/alteració digital de les imatges ni el muntatge fotogràfic, 
únicament s'acceptaran ajustaments bàsics que afectin a la lluminositat, contrast, nitidesa o 
equilibri de blancs. Però si que s’admetran fotografies en Blanc i Negre. Són permesos els 
enquadraments de l'arxiu original. En cas de dubte, o necessitats per la impressió de la 
fotografia, l'organització es reserva el dret de reclamar l'arxiu original de camera.  

6. No s'admetran fotografies que mostrin la data o qualsevol tipus d'inscripció sobreposada.  

7. Les fotografies es lliuraran enregistrades en un CD, en format JPG o JPEG d'un mínim  de 4 
megapixels. El CD s’entregara dins un sobre tancat, sense indicar al sobre o CD cap dada 
personal. A l’interior de cada sobre, hi haurà un segon sobre tancat que contindrà el nom 
complet de l’autor, DNI telèfon de contacte, adreça i correu electrònic. 

8. Les fotografies poden ser de dimensions lliures i han de poder ser muntades damunt 
cartolines de mides situades entre 21 x 29 i 24 x 34 centímetres. Les fotografies no poden 
excedir les dimensions de la cartolina, deixant marge suficient. 

9. Els sobres s’hauran d’entregar abans de dia 13 de març de 2014 a la Delegació de Medi 
Ambient de Manacor (Pl. Convent, 1), a les Oficines de la Junta de Districte de Porto Cristo o 
a les Oficines Municipals de Turisme de Cales de Mallorca. 

10. Les fotografies presentades no podran haver estat premiades en altres concursos. 

11. Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són els 
responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels 
autors originals. Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de 
Manacor. L'Ajuntament de Manacor disposarà  per al seu fons les imatges premiades i podrà 
utilitzar-les per a la promoció d'activitats del departament. Posant al peu de la imatge 
emprada el nom de l’autor. 

12. La participació al concurs no té quota d’inscripció. 

13. El jurat estarà format per persones coneixedores del món de la fotografia i el medi ambient. 
La decisió del jurat serà inapel�lable. 

14. És imprescindible l'assistència de les persones premiades al lliurament dels premis. En cas 
de no poder assistir, aquestes persones podran designar algú en nom seu. 

15. Els finalistes i guanyadors del concurs seran avisats per mitjà de trucada telefònica o be a 
través correu electrònic un cop el jurat hagi pres veredicte. 

16. El primer, segon i tercer premi seran premiats amb un val per valor de 150€, 75€ i 50€, 
respectivament, bescanviables amb material fotogràfic. 
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17. El dilluns 23 de març s’inaugurarà l’exposició de les fotografies concursants a les 
instal�lacions de l’Ajuntament de Manacor. El dia de la inauguració es lliuraran els premis. 

18. Les fotografies concursants s’exposaran del dia 23 de març al 7 d’abril a la planta baixa de 
l’edifici de l’Ajuntament de Manacor. Una vegada acabada l’exposició els autors podran 
recollir les fotografies. 

19. El jurat podrà declarar desert el concurs si la participació es inferior a 8 participants, així 
com desestimar les fotografies amb un contingut que no sigui adequat a la temàtica del 
concurs. 

20. La participació al concurs comporta l’acceptació d'aquestes bases. 
 
Per a qualsevol dubte referent a les bases, contacte en la Delegació de Medi Ambient  de 
l’Ajuntament de Manacor, telèfon 971 84 91 00, extensió 1406. 
 
 

 


