
 

 

 

CONCURS FOTOGRÀFIC 

EL BÀSQUET FEMENÍ A MALGRAT DE MAR 

 

 

 

Dins els actes de la Capitalitat del bàsquet femení, la regidoria d’Esports convoca un concurs de 

fotografies obert a tots els malgratencs i malgratenques. 

 

1- PARTICIPANTS 

La participació en el concurs és oberta als malgratencs i malgratenques majors de 16 anys. Cal 

que les fotografies presentades siguin d’autoria pròpia i que es posseeixin els drets d’aquestes, 

sense cap restricció. 

 

2- TEMA 

Les fotografies han de ser sobre el bàsquet femení i Malgrat de Mar 

Els participants declaren sota la seva responsabilitat que cada imatge: 
 

 Ha estat feta a Malgrat de Mar. 

 Ha estat feta pel participant i és una obra original seva. 

 No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o 
difamatori. 

 L’Ajuntament de Malgrat de Mar tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges 
que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de 
l’Ajuntament, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, 
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

 

3- FORMAT I PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES 

Cada participant únicament podrà presentar 1 fotografia, per a cada categoria. Les fotografies no 

podran ser alterades digitalment, ni per cap mitjà. Els participants hauran de presentar instància al 

registre de l’Ajuntament de Malgrat de Mar ( OAC del carrer del Carme o Àrea de Serveis a la 

Persona del carrer Can Feliciano, s/n) i adjuntar en sobre tancat la fotografia que presenta al 

concurs. La instància ha d’adreçar-se al departament d’Esports. Per presentar la instància al 

registre s’ha de demanar cita prèvia. 

 



Les fotografies seran presentades en format d’imatge fotogràfica mínima de 20x30,sobre paspartú 

de dimensions de 40x50. 

Al dors de la fotografia ha de figurar el títol de l’obra ( de menys de 20 paraules), el nom i cognom 

de l’autor, així com el telèfon de contacte. 

 

4- TERMINI 

El termini de presentació de fotografies s’iniciarà a l’endemà de la publicació d’aquestes bases a 

la web de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, i finalitzarà el dia 29 de gener de 2021. 

No s’acceptarà cap fotografia fora del termini indicat. 

 

5- CATEGORIES 

Hi ha dues categories :  

- Categoria A : Fotografia en color 

- Categoria B : Fotografia en blanc i negre 

 

6- VALORACIÓ DE LES FOTOGRAFIES 

El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que 
incompleixin els requisits i les condicions establertes. 
 
Per a totes les categories, les imatges seran valorades per un jurat expert segons els següents 

criteris: 

1. Originalitat, composició i qualitat de la imatge 

2. Singularitat de la imatge 

Una vegada feta la primera selecció, es realitzarà una exposició de totes les fotografies presentades 

per a una posterior votació popular. La fotografia de cada categoria que aconsegueixi més vots serà 

la guanyadora. 

 

7- PREMIS 

El premi consistirà en un trofeu, per a cada una de les categories, i un obsequi. 

 

8- PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Les persones participants cedeixen expressament a l’Ajuntament, amb caràcter d’exclusiva i sense 
limitació temporal, és a dir, durant tot el termini de vigència dels drets d’autor, i per tot l’àmbit 
territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les propostes que s’hagin 
presentat al concurs, de conformitat amb la Llei de propietat intel·lectual vigent, inclosa la seva 
explotació a la xarxa d’Internet, així com els drets de propietat industrial que es puguin derivar 
d’aquesta explotació, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o de naturalesa 
anàloga pròpies de l’ Ajuntament.  
 
Aquests drets inclouen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, 
per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, inclosa 



l’adaptació o qualsevol altra modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i 
suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i el canal que es 
considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatius i entorns 2.0. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament podrà utilitzar i cedir, en tot o en part, a favor de la persona física o 
jurídica que cregui convenient i sense cap limitació, els drets de propietat intel·lectual adquirits, 
sense dret per part de les persones participants de percebre cap compensació addicional. 
 
El fet de participar, no pot generar drets de cap mena en els autors de les fotografies a excepció 
dels casos esmentats de les persones guanyadores, les quals tenen dret als premis corresponents. 
 
Els participants en el concurs accepten que les seves dades siguin incorporades a un fitxer de 
dades del qual és responsable l’Ajuntament.   
 
Per a tota qüestió de litigi que demani d’aquesta promoció i de la interpretació i/o aplicació 
d’aquestes bases, tant l’Ajuntament com les persones guanyadores o qualsevol altre participant, 
fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls. 
 
 

9- ALTRES DISPOSICIONS 
 

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri de L’Ajuntament  
Qualsevol circumstància o conflicte no previst en aquestes bases serà resolta per l’Ajuntament.  
 
L’Ajuntament es reserva el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els procediments aquí 
establerts. 
 
La participació en aquest concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases per part dels 
participants. 
 

 

 


