
Organitza: Col·labora:

1. Participants 
 Tothom que ho desitgi i que s’inclogui en qualsevol dels premis 

i categories determinades.

2. Condicions per a la presentació de les fotografies 
2.1. Es podran presentar �ns a un màxim de 3 fotogra�es per 

autor/a.
2.2. El format serà digital en JPEG, si la foto es horitzontal, el costat 

màxim serà de 1920 píxels, si és vertical el costat màxim serà de 
1080 píxels (la qualitat de les fotos entre 1MB i 3MB). El �txer no 
pot superar les 3 MB.

2.3. S’accepta qualsevol tècnica i procediment.

3. Termini de presentació
El dia 16/11/2018 abans de les 23:55h, a l’adreça de correu 
electrònic salut@martorell.cat adjuntant la �txa de partici-
pació que trobareu a www.martorell.cat. No s’admetrà cap 
fotogra�a sense la �txa de participació correctament 
emplenada i signada, així com l’autorització dels menors.

4. Què se’n valorarà?
4.1. Que les fotos transmetin en alt grau la imatge del consum 

d’aliments saludables.
4.2. Que tinguin bona qualitat artística.
4.3. Que no s’hagin estat presentades amb altres edicions del concurs.

5. Premis i categories
El jurat es reunirà el dia 19 de novembre a les 17 h al Círcol i es 
procedirà a escollir les fotogra�es guanyadores, una per categoria.

 El veredicte del jurat es inapel·lable. Cap participant podrà rebre 
més d’un premi.

 · 1 Premi Locals Infantils (residents o escolaritzats a Marto-
rell) per a cada categoria de 0 a 3 anys, de 4 a 6 anys, de 7 a 
12 anys i 1 Premi Local Jove (residents o escolaritzats a 
Martorell) de 13 a 17 anys, el premi serà una càmera fotogrà-
�ca Billow XS500 Camara Deportiva 1080P 170º 12MP 
amb bastó sel�e.

 · 1 Premi Local adult (residents a Martorell) a partir de 18 
anys, per un import en metàl·lic de 150€.

 · 2 Premi Nacional adult a partir de 18 anys:
 ·  1. Premi en metàl·lic per un import de 300€.
 ·  2. Premi en metàl·lic per un import de 150€.

6. Lliurament de premis
Es farà el divendres 14/12/2018, a les 18h, juntament amb la 
inauguració de l’exposició amb les fotogra�es rebudes, prèvia 
selecció del jurat, en l’equipament municipal El Círcol, pl. de la 
Vila, 19, 08760 Martorell, que es podrà visitar de dl a dv. de 10 a 
13:30h i de dl a dj. de 17 a19h, �ns el 8 de gener de 2019.

7. Altres
7.1. Tots els premis, excepte els locals, son puntuables per a 

l’obtenció de les distincions de la FCF amb el núm.  2018-88.
7.2. Els participants es responsabilitzen totalment que no hi hagi 

drets de tercer a les obres presentades, i que no es puguin fer 
reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran 
de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets 
de la propietat intel·lectual, a les quals els participants puguin 
estar adscrits.

7.3. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les 
presents normes reguladores i suposa donar autorització al 
Patronat per penjar les fotos a la web indicada 
www.martorell.cat, i a les xarxes socials. Els autors de les 
fotogra�es mantindran la possessió dels drets d’autor. El 
Patronat Municipal de Serveis d’atenció a les Persones de 
Martorell i l’Ajuntament de Martorell podran realitzar la 
difusió i reproducció de les obres premiades només per a 
l’edició de material divulgatiu i sempre citant l’autoria de les 
obres.

7.4. Les dades de caràcter personal s’utilitzaran exclusivament per 
qüestions relacionades amb la participació al concurs. Caldrà 
l’acceptació expressa de la política de protecció de dades, 
Mitjançant indicació de les dades, i de conformitat amb el que 
estableix l’article 6 de la LOPD, s’atorgarà el consentiment 
inequívoc al Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Perso-
nes de Martorell i a l’Ajuntament de Martorell perquè proce-
deixi, en compliment de les �nalitats esmentades en l’apartat 
anterior, al tractament de les dades personals facilitades. No 
obstant això, en qualsevol moment es podran exercir els drets 
d’accés, recti�cació, oposició i, si es el cas, cancel·lació, a l’adreça 
salut@martorell.cat.

7.5. El jurat o el president del Patronat resoldran totes les qüestions 
que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

Per a més informació
podeu consultar el web

www.martorell.cat

L’objecte del concurs és la presentació de fotografies relaciones amb el consum d’aliments saludables.
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FITXA DE PARTICIPACIÓ 

TITOL DE LA FOTOGRAFIA: 

CATEGORIA A LA QUE OPTA: 

NOM I COGNOMS DEL PARTICIPANT: 

NOM I COGNOMS DE L’ADULT QUE ENVIA LA FOTOGRAFIA: (cas de menors): 

EDAT DEL NEN/A: (en el seu cas) 

ADREÇA, CP I POBLACIÓ: 

TELÈFON DE CONTACTE: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

NÚM. ASSOCIAT A LA FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA (si es el cas): 

 

 AUTORITZACIÓ (en cas de menors) 

 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a del nen/a: _____________________________ 

  NIF   

 
Autoritzo a publicar la fotografia, amb nom i cognoms, el meu/meva fill/filla: 

 

que ha participat al VI CONCURS DE FOTOGRAFIA SALUDABLE MARTORELL 2018, 

als mitjans de comunicació de l’Ajuntament. 

Martorell,            de de 2018. 

Signatura: 

 

 

 

 AUTORITZO que les dades de caràcter personal s’utilitzaran exclusivament per qüestions 

relacionades amb la participació al concurs. Caldrà l’acceptació expressa de la política de 

protecció de dades, Mitjançant indicació de les dades, i de conformitat amb el que estableix 

l’article 6 de la LOPD, s’atorgarà el consentiment inequívoc al Patronat Municipal de Serveis 

d’Atenció a les Persones de Martorell i a l’Ajuntament de Martorell perquè procedeixi, en 

compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades 

personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment es podran exercir els drets 

d’accés, rectificació, oposició i, si es el cas, cancel·lació, a l’adreça salut@martorell.cat 

Signatura: 
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