
BASES CONCURS FOTOGRAFIA EN LA NATURA – DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

PRIMERA: DEFINICIÓ I OBJECTE

Dins del  Programa d’Educació  Ambiental  «Benicarló  pel  Clima»,  la  Regidoria  de  Medi  Ambient  de
l’Ajuntament de Benicarló organitza un concurs fotogràfic per a commemorar el Dia Mundial del Medi
Ambient. Es tracta d’una de les activitats que formen part del nou projecte educatiu i ambiental amb
l’objectiu de conscienciar la ciutadania amb el medi ambient.

Fotografia, medi ambient i Benicarló. Aquesta és la temàtica central de les fotografies que les persones
participants  podran realitzar  durant  el  recorregut.  El  passeig  els  permetrà  donar  valor  a  la  natura,
conèixer plantes i animals de la localitat, i fotografiar les quotidianitats que envolten Benicarló.

SEGONA: CATEGORIES 

El concurs es divideix en dos categories:

• Categoria juvenil: menors de 16 anys.

• Categoria adults: majors de 17 anys.

TERCERA: INSCRIPCIONS I TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OBRES

La participació és lliure i gratuïta.  Podrà participar qualsevol persona, aficionada o professional que
vulga gaudir d’una jornada fotografiant la natura. 

La inscripció i la presentació de les fotografies s’efectuarà per Internet, enviant un correu a la següent
direcció: correu.medi.ambient@ajuntamentdebenicarlo.org

En el correu s’ha d’indicar el nom i cognoms, edat, DNI de la persona participant. Si es vol participar
fent en el recorregut, però no es vol participar en el concurs de fotografia, cal fer-ho constar en el
mateix correu.

QUARTA: FORMAT I NORMES GENERALS

Les imatges enviades per les persones participants han de realitzar-se obligatòriament durant la jornada
i ajustar-se als requisits tècnics específics que s’indiquen a continuació:

1. Els autors/es podran presentar fins un màxim de tres fotografies per categoria, que han d’enviar al
correu indicat en la base 3a.

2. Característiques de les obres:

– Resolució de la imatge: La màxima del dispositiu fotogràfic, per a assegurar una impressió òptima.

– Proporcions de les fotografies:

• Proporció 2:3
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• Proporció 16:9

– Orientació de la fotografia: Lliure, tant horitzontal com vertical.

– Arxius admesos: JPG o TIFF, amb les dades EXIF (metadades)

– Informació de l’autoria: En el correu, cal fer constar nom i cognoms de l’autor/a, DNI, telèfon i el nom
o títol de la fotografia.

– Altres normes d’obligat compliment:

• No es permetem retocs digitals, més enllà del contrast i retallat.

• No s’admeten filtres digitals.

• Les fotografies han de fer-se el mateix dia 5 de juny.

• Les imatges no poden portar cap marca d’aigua ni la firma de l’autor.

• S’admeten imatges en blanc i negre.

3. Les persones participants continuaran conservant els drets d’autor de les fotografies premiades i la
propietat d’aquestes.

4. Les fotografies que concursen es podran publicar en les xarxes socials de l’Ajuntament de Benicarló,
perquè la ciutadania en general puga veure-les.

5. Les persones participants autoritzen l’Ajuntament de Benicarló a publicar i difondre les fotografies i
accepten íntegrament el contingut d’aquestes bases.

CINQUENA: CALENDARI

1. Data màxima per a inscriure’s al concurs: Fins al 3 de juny a les 14.00 hores.

2. Data màxima per a enviar les fotografies: Fins al 10 de juny, a les 16.00 hores. A partir d’aquesta data,
no s’admetrà cap més obra.

3. Jornada de fotografia: 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient. Les fotografies que es presenten a
concurs s’han de realitzar obligatòriament durant la jornada.

4. Anunci de les obres guanyadores: El 18 de juny s’anunciaran les 20 fotografies guanyadores (prèvia
comunicació  als  guanyadors/es).  Els  resultats  del  concurs  es  publicaran  al  tauler  d’anuncis  de
l’Ajuntament de Benicarló i en el web municipal www.benicarlo.org.

5. Les 20 fotografies guanyadores s’imprimiran sobre cartó ploma de 5 mm, en format 40 × 60 cm, i
formaran part de l’exposició «Benicarló pel Clima». L’exposició es podrà visitar al MUCBE, des de l’1 de
juliol fins al 20 de juliol. Les fotografies exposades aniran acompanyades d’una targeta identificativa
amb el títol i el nom del autor/a.

6. Una vegada passat aquest termini, s’entregaran als guanyadors/es les obres com a premi.

SISENA: JURAT

El jurat estarà format per: la regidora de Medi Ambient, Filomena Agut Barceló; el tècnic de Medi 
Ambient, Jaume Vilanova Batalla i dos experts/es en fotografia.

La valoració es realitzarà mitjançant la comprovació de totes les fotografies, respectant aquestes bases. 
Per a la valoració es tindran en compte els següents criteris: il·luminació, composició, dificultat, 
perfecció tècnica, originalitat, impacte i retocs bàsics.

SETENA: PERSONES GUANYADORES

El jurat escollira les 20 millors fotografies, que s’imprimiran en format 40 × 60 cm sobre cartó ploma de



5 mm, acompanyades del títol i el nom de l’autor/a de la fotografia.

Les fotografies s’exposaran al Mucbe.

VUITENA: ENTREGA DE LES OBRES

L’entrega de les fotografies tindrà lloc una vegada s’hagen exposat al Mucbe, després del 20 de juliol.
S’enviarà un correu a les persones guanyadores per anar a recollir-les al lloc i data indicats.

NOVENA: ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Les persones participants en el concurs accepten aquestes bases, així com el resultat del jurat, que serà
inapel·lable. 

DESENA: PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels  drets  digitals,  informem que  les  dades  de  les  persones  participants  només  s’utilitzaran  per  a
gestionar el concurs «Fotografia en la natura» del dia Mundial del Medi Ambient.

ONZENA: DIFUSIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL CONCURS

L’Ajuntament de Benicarló donarà difusió del funcionament i del resultat d’aquest concurs segons les
presents bases a través dels canal de comunicació oficials de l’Ajuntament.

El regidor delegat de Medi Ambient

Benicarló, 1 de juny de 2021
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