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impremta EL VAIXELL - vilassar de dalt

Foto: DIEGO MORA CABELLO

Bosc misteriós
Primer premi del 8è Concurs Fotogràfic PSL

FINS AL 15 DE SETEMBRE DEL 2017

9è
CONCURS
FOTOGRÀFIC

 Ajuntament Ajuntament Ajuntament Ajuntament Ajuntament
 d'Alella d'Argentona de Cabrera de Mar de Cabrils de la Roca del Vallès

 Ajuntament Ajuntament Ajuntament Ajuntament Ajuntament
 de Teià de Tiana de Vallromanes de Vilanova del Vallès de Vilassar de Dalt

 Ajuntament Ajuntament Ajuntament Ajuntament Ajuntament
 de Martorelles de Montornès del Vallès d'Òrrius de Premià de Dalt de Santa Maria de Martorelles



Patrocini de la FCF núm. 2017/68
Els socis de la FCF han de fer constar el seu número de soci.

Bases del 9è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral

PARTICIPANTS: S’estableixen dues categories:
 - Públic en general, persones aficionades o professionals.
 - Nens i nenes fins als 12 anys

TEMA: El tema és únic per ambdues categories: 25 anys de parc.

OBRES PRESENTADES: Les imatges que es presentin poden ser cap-
turades mitjançant càmera digital o dispositiu mòbil i s’admetrà 
qualsevol tractament digital.

 Les fotografies han de ser realitzades dins l’àmbit del Parc de la 
Serralada Litoral (http://parcs.diba.cat/web/litoral/mapa-del-
parc), tenint en compte la legislació d’aplicació en els Espais Na-
turals amb especial atenció al Decret 148/1992, de 9 de juny.

 Es limita a un màxim de quatre les fotografies per autor.
 Les fotografies hauran de ser inèdites.
 Les imatges han de ser en format JPG amb un màxim de 1024 en 

sentit horitzontal i 768 píxels en sentit vertical, amb una resolució 
de 72 dpi (en cas de premi es demanarà una versió de 300 dpi).

INSCRIPCIÓ I TERMINI: La inscripció en aquest concurs és gratuïta. 
Les fotografies han d’adreçar-se mitjançant correu electrònic a 
l’adreça p.slitoral@diba.cat acompanyades del formulari Parti-
cipació al 9è Concurs fotogràfic del Parc de la Serralada Litoral (un 
formulari per a cada fotografia presentada al concurs) indicant les 
dades següents:

 - Títol de la fotografia
 - Lloc de presa de la fotografia (indret i municipi)
 - Nom i cognoms de l’autor/a
 - Municipi de residència
 - Telèfon de contacte
 - Adreça electrònica de contacte

 En el cas dels menors de 14 anys, la seva inscripció haurà de ser 
feta pels seus pares o tutors (un d’ells) que donaran el consenti-
ment per al tractament de les dades dels menors.

 El termini de presentació de les obres és fins les 23:55 hores del 
15 de setembre de 2017. El Consorci es reserva el dret d’ampliar 
aquest termini.  

Les dades que es remetin s'incorporaran als sistemes d’informació del 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral i s'utilitzaran exclusivament 
per a la gestió de la inscripció, participació i difusió del 9è Concurs 
fotogràfic del Parc. En qualsevol moment es podran exercir els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves 
dades.

JURAT, VEREDICTE I EXPOSICIÓ: El jurat estarà format per membres 
del cos de jurats de la Federació Catalana de Fotografia, un mem-
bre de l’equip tècnic del parc i el president del consorci o persona 
en qui delegui.

 La decisió del jurat serà inapel·lable.
 El veredicte del jurat es farà públic la segona quinzena de setem-

bre amb convocatòria dels mitjans de comunicació i en acte obert 
al públic i concursants.

 El lliurament de premis i la inauguració de l’exposició tindrà lloc a 
can Magarola, seu del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, al 
municipi d’Alella.

 Les fotografies s’incorporaran a la pàgina web www.parcs.diba.
cat/web/litoral i al Facebook del Parc de la Serralada Litoral 
https://www.facebook.com/parcserraladalitoral. La fotografia 
més votada a Facebook determinarà el Premi del públic.

 Una mateixa persona no podrà ser agraciada amb més d’un premi.

PREMIS:
Premis del jurat: 
 1r premi: Medalla d’or de la FCF i estada d’un cap de setmana per 

a dues persones, en règim de pensió completa, en una casa rural 
entre les que participen en el programa El Parc a Taula.

 2n premi: Medalla de plata de la FCF i cistella de productes agro-
alimentaris procedents de les productores i dels productors que 
participen en el programa El Parc a Taula.

 3r premi: Medalla de bronze de la FCF i cistella de productes 
agroalimentaris procedents de les productores i dels productors 
que participen en el programa El Parc a Taula.

Premi del públic: Àpat per a dues persones en un dels restaurants que 
participen en el programa El Parc a Taula.

Categoria nens i nenes fins a 12 anys: Totes les fotografies pre-
sentades formaran part d’un pòster que el consorci editarà. Es 
convidarà a tots els nens i nenes que hagin enviat fotografies a 
participar a una jornada naturalista de descoberta del parc.

PROPIETAT DE LES FOTOGRAFIES: Els autors de les fotografies man-
tindran la possessió dels drets d’autor. Les fotografies premiades 
podran ser utilitzades pel Consorci del Parc de la Serralada Litoral, 
per a la seva publicació i reproducció en qualsevol mitjà propi o del 
qual participa, sempre amb la indicació al peu de la fotografia del 
nom de l’autor/a.

 La resta de fotografies romandran a la web i al facebook del Parc 
de la Serralada Litoral si l’autor/a no sol·licita la seva retirada 
expressa.

 Els autors o autores, o tutors en el cas de menors, es responsabi-
litzaran de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació 
per drets d’imatge.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en el concurs suposa la 
total acceptació d’aquestes bases. Trobareu les bases completes a 
la pàgina web del parc: www.parcs.diba.cat/web/litoral

———————————————

FOTOGRAFIES FORA DE CONCURS: Enguany, per celebrar els 25 
anys del Parc de la Serralada Litoral, us convidem a que ens feu 
arribar aquelles imatges del parc de que disposeu i que vulgueu 
compartir i mostrar en una exposició. 
Si voleu col·laborar podeu posar-vos en contacte amb l’oficina del 
parc per a concretar-ne els detalls.

Alella, maig del 2017


