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FOTO ZOO 2016 
CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL ZOO DE BARCELONA 
BASES DE PARTICIPACIÓ 
 
 
 

ORGANITZADORS: 
 
El concurs de fotografia FOTO ZOO està organitzat pel Zoo de Barcelona amb el 
patrocini de les empreses Gremi d’Hotels de Barcelona, Associació Arca de Noé, 
Editorial Lynx, Photo-Logistics, Oryx i FujiFilm i compta amb l’assessorament i la 
col·laboració de la Federació Catalana de Fotografia. 
 
OBJECTIU: 
 
Apropar als visitants del Zoo de Barcelona el món dels animals mitjançant la fotografia. 
La motivació principal del concurs FOTO ZOO és la de permetre que els animals del 
parc i la seva relació amb els visitants pugui ser capturada i mostrada en la nostra zona 
expositiva per tal de promocionar la importància del món natural d’una manera lúdica 
i propera. 
 
TEMÀTIQUES: 
 
Les fotografies presentades han d’estar directament classificades en qualsevol de les 
quatre temàtiques següents: 
 
Fotografies fetes al Zoo de Barcelona 
 

A. El Zoo i les persones 
B. Animals en grup 

 
Fotografies fetes arreu del món 
 

C. Primer pla d’animals 
D. Animals en moviment 

 
 
BASES DEL CONCURS: 
 
a.- Hi podrà participar qualsevol persona sense límit d’edat. 
 
b.- Cada participant podrà aportar un màxim d’una fotografia per a cada categoria de 
les abans especificades. Això implica que cada participant només podrà presentar 
quatre fotografies en total. És obligatori presentar, almenys, una fotografia de les 



 

 

categories A o B, abans enumerades, quan es faci l’entrega de materials. Si només es 
vol entregar una fotografia al concurs, caldrà que aquesta sigui de les categories A o B.  
El Zoo de Barcelona no exercirà una selecció prèvia de fotografies en cas d’enviar-ne 
diverses per temàtica. 
 
c.- Les imatges s’han d’enviar en format JPEG el costat màxim del qual ha de ser de 
1.024 píxels, si la imatge és horitzontal, i 768 píxels, si la imatge és vertical, amb una 
resolució de 72 dpi i un pes màxim de 500 kb. 
  
El participant haurà d’enviar les obres presentades a la resolució més alta en el cas que 
es requereixin en haver estat seleccionades per formar part de l’exposició o haver 
obtingut algun premi. Les fotografies hauran de tenir una resolució de 254 dpi, un 
costat mínim de 2.400 píxels i s’enviaran en el format JPEG. Per a aquest últim tema, 
l’organització es posarà en contacte per correu electrònic amb els premiats. 
 
 
d.- Per dirimir qualsevol conflicte, en primera instància el concursant s'haurà d'adreçar 

a l'organització del concurs. Passat un temps prudencial de 15 dies, sense resposta per 

part de l'organització, el concursant podrà adreçar-se a la Federació Catalana de 

Fotografia (FCF) per tal que faci d'intermediària. 

 

e.- L'organització posarà la màxima cura en la manipulació de les obres, però declina 

tota responsabilitat en cas de pèrdua, robatori, furt, incendi i deterioració, sigui durant 

el transport, sigui durant l'exposició. 

 

f.- Els organitzadors s’eximeixen de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels 

drets d’imatge de tercers. 

 

g.- El concursant concedeix l’autorització als organitzadors per tal que les seves dades 

personals siguin mecanitzades, sempre en l’àmbit exclusiu de la divulgació artística de 

les seves obres, i per a la seva publicació. 

 

h.- Els organitzadors i concursants, pel fet d’organitzar i participar respectivament, se 
sotmeten al reglament de concursos de la FCF i a les presents bases. Si alguna situació 
no estigués prevista per aquestes normes, serà estudiada per l'organització, qui podrà 
consultar la FCF, que resoldrà en les seves reunions de Junta Directiva. 
 
i.- Es reconeix a l'autor tots els drets creatius, sempre que aquests siguin processos 

fotogràfics tècnics usats habitualment, ja siguin fotoquímics, digitals, i la seva 

manipulació sempre que la imatge original sigui obtinguda per captació directa de la 

llum. 

 

 

 

 



 

 

PREMIS: 
 
Un jurat triarà les 12 fotografies guanyadores (tres per temàtica) que estaran 
categoritzades en primer, segon i tercer premi. 

Detall dels premis: 

Categories A i B: 

Primer premi 

 Cámara digital + óptica Serie X de Fujifilm 

 1 activitat Photo Logístics 

 1 Llibre de Lynx Edicions + 1 llibre d’Oryx 

 Medalla daurada de la Federació Catalana de Fotografia 
 

Segon premi 

 1 nit d’hotel a barcelona per a dues persones de Gremi d’hotels de Bcn 

 1 llibre de Lynx Edicions + 3 llibres d’Oryx  

 Medalla argentada de la Federació Catalana de Fotografia 
 

Tercer premi 

 1 abonament per a una persona a Aires de Barcelona de l’Arca de Noè 

 1 llibre de Lynx Edicions  

 Medalla bronzejada de la Federació Catalana de Fotografia 
 

Categories C i D: 

Primer premi 

 Lote de producto Fujifilm Instax + Bono descuento Fujifilm Wonder Photo 
Shop Barcelona 

 1 activitat Photo Logístics 

 Llibre de Lynx Edicions + 1 llibre d’Oryx 

 Medalla daurada de la Federació Catalana de Fotografia 
 

Segon premi 

 1 nit d’hotel a barcelona per a dues persones de Gremi d’hotels de Bcn 

 1 llibre de Lynx Edicions + 3 llibres d’Oryx 

 Medalla argentada de la Federació Catalana de Fotografia 
 

Tercer premi 

 1 abonament per a una persona a Aires de Barcelona de l’Arca de Noè 

 1 llibre de Lynx Edicions  

 Medalla bronzejada de la Federació Catalana de Fotografia 

 



 

 

 
j.- El jurat està format per persones de reconeguda solvència pertanyents a les 
empreses col·laboradores i organitzadores del concurs. Les seves decisions són 
inapel·lables. 
 
k.- Les obres premiades quedaran en propietat del Zoo de Barcelona, que en podrà fer 

ús per a finalitats derivades de la seva activitat. De la resta d’obres l’organització 

disposarà del dret de publicació per a usos diversos. En tots els casos es preservaran 

els drets morals dels autors fent-hi constar sempre el seu nom. 

 

TERMINIS: 

 

l.- El concurs estarà obert a la participació des del moment en què siguin publicades 
aquestes bases i fins al dilluns 20 de febrer de 2017 a les 24:00 hores. Les fotografies 
enviades passat aquest termini no seran acceptades. 
 
m.- El jurat es reunirà a les oficines del Zoo de Barcelona per determinar els 
guanyadors del concurs entre els dies 21 i 28 de febrer de 2017. 
 
n.- A partir de l’2 de març de 2017, l’organització es posarà en contacte amb els 
guanyadors del concurs per comunicar-los que la seva fotografia es troba entre les 12 
guanyadores, sense desvetllar en quina posició (primer, segon o tercer premi). 
 
o.- L’entrega oficial de premis se celebrarà diumenge 12 de març de 2017 al Zoo de 
Barcelona. 
 
p.- El resultat de la tria del jurat es publicarà dilluns 13 de març de 2017 al web del Zoo de 
Barcelona:  (www.zoobarcelona.cat). 
 
q.- Aquest concurs puntua per a l’obtenció dels títols AFCF, EFCF i MFCF de la 
Federació Catalana de Fotografia i està reconegut per aquesta Federació amb el núm. 
2017-11   
 
r.- Per enviar les fotografies,  i participar al concurs,  feu clic a l’enllaç, 
http://www.zoobarcelona.cat/fileadmin/user_upload/ConcursFoto/subir_archivo.php
?lang=ca , ompliu el formulari amb les vostres dades i adjunteu la/les fotografies 
corresponents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zoobarcelona.cat/
http://www.zoobarcelona.cat/fileadmin/user_upload/ConcursFoto/subir_archivo.php?lang=ca
http://www.zoobarcelona.cat/fileadmin/user_upload/ConcursFoto/subir_archivo.php?lang=ca


 

 

 
 
   
PROTECCIÓ DE DADES: 

s.-  En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal (LOPD), s’informa que les seves dades de caràcter personal 

passaran a formar part de fitxers de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) amb la 

finalitat de gestionar la participació en aquest concurs, així com per mantenir-lo 

informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l’activitat 

l’empresa. Per tant, consent l’ús de les seves dades per a l’enviament d’informació 

comercial d’altres promocions o serveis de Barcelona de Serveis Municipals. 

El participant autoritza expressament que la seva fotografia i dades identificatives 

puguin mostrar-se al web del Zoo de Barcelona, en el de BSM o en exposicions 

relacionades amb el concurs.  

Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el 

deure de secret requerit. BSM ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives 

definides en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de desenvolupament de la LOPD 15/1999.  

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant 

comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, 

davant de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., a Calàbria 66,  08015, Barcelona. 

BSM atendrà les sol·licituds d’exercici de drets respecte a les dades emmagatzemades 

en els seus propis sistemes, per la qual cosa, en cas de voler exercir un dret per a les 

dades emmagatzemades en ambdues empreses, haurà de dirigir-se per escrit a BSM.  

 

***** 


