
I CONCURS DE FOTOGRAFIA FOCUS FEMENÍ 2019 

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany convoca el concurs de fotografia en línia
Focus Femení,  amb motiu de la celebració del 8 de març,  Dia Internacional de la
Dona, i per promoure la participació de totes aquelles dones que vulguin mostrar la
seua percepció del món a través del focus femení. 

La temàtica és,  així doncs, la visió de la dona en els diferents aspectes de les seues
vides, i versa sobre la seua percepció reflectida des de qualsevol àmbit de la societat
(laboral, cultural, esportiu, familiar, artístic, natural, etc.) 

BASES DE PARTICIPACIÓ 

El concurs es regeix per les següents bases: 

1.  Temàtica.  La  temàtica  versa  sobre  la  percepció  de  la  dona  reflectida  des  de
qualsevol àmbit de la societat. Les fotografies presentades han de tenir relació amb el
tema designat, des del focus femení.

2. Requisits de les participants.

I. L'edat permesa per participar és a partir de 14 anys.

II. Cada participant pot presentar una obra.

III. Cada imatge presentada ha de tenir les següents característiques:

1. S'admeten únicament arxius digitals, en un format JPG o JPEG amb una resolució
mínima de 1920 píxels del costat més gran en qualitat màxima (1920x1280 aprox.). I
aprox. 72 ppp (pulsacions per minut) i pes màxim de 9 Mb.

2. Les fotografies s’han d’acompanyar d'un text explicatiu d’un màxim 40 paraules. A
més, els fitxers han de tenir un nom que al·ludeixi a la fotografia (sense el nom generat
automàticament per la càmera), o en cas contrari quedaran excloses.

3. No es poden signar ni tenir marca d'aigua. 

IV. A les imatges es permet les següents modificacions: 

1. Característiques de lluminositat.

2. Ajustos de contrast. 

3. Ajustos de nivells.

4. Característiques de saturació.

5. Un mínim toc de balanç de blancs. 

6. L'eliminació de vinyetatge i soroll.

7. L'esborrat de taques de pols del sensor. 

8. Petites retallades, sempre que no s'alteri la composició original, sinó que sigui per
corregir un petit error. En cap cas pot ser superior al 20 % de la imatge original.  

V. A les imatges no es permet les següents modificacions:

1. Clonacions



2. Eliminació o alteració d'elements humans o qualsevol altre. 

3. Imatges amb marc. 

VI. Seran  obres  inèdites,  no  premiades  anteriorment  ni  subjectes  a  compromís
d'edició. L'organització ha de vetllar  per la cura de les obres rebudes però declina
qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys o robatoris, així com qualsevol incident
que  es  pugui  produir  durant  el  transport,  recepció,  custòdia,  possible  exhibició  o
devolució d’aquestes. 

VII. L'organització  pressuposa,  cas  d'aparèixer  persones  a  les  fotografies,  que  la
fotògrafa  té  l’autorització  i/o  el  permís  d’aquestes  persones  que  apareixen  en  els
treballs presentats, i tota la responsabilitat relacionada amb el dret a la intimitat recau
sobre l’autora.

VIII. En el  cas de ser  seleccionada la fotografia,  se sol·licitarà el  fitxer  original  de
captura de la càmera a màxima qualitat per la seua futura impressió. Les fotografies
que se sol·licitin per imprimira han de superar els 8MP. 

IX. El jurat es reserva el dret a rebutjar les obres que no s'ajustin a la convocatòria o
que consideri que puguin resultar ofensives; que atemptin contra les normes socials de
convivència; que  no responguin  a  uns mínims criteris  estètics; que puguin  ferir  la
sensibilitat de la ciutadania o la imatge d'una persona, entitat o institució; que siguin de
caràcter polític o religiós; que constitueixin una apologia de la violència en qualsevol
de les seues manifestacions; que promocionin el consum de drogues, tabac i begudes
alcohòliques; o que contenguin contingut racista, xenòfob, sexista o contrari als valors
democràtics.

3. Categories i edat. L'edat mínima de participació és de 14 anys, sense límit màxim. 

L'edat de les persones participants es comptabilitza a dia 1 de març. 

Si alguna categoria (primer, segon, tercer premi i participació jove) queda deserta, es
procedirà a repartir els premis segons la posició en què hagi quedat la fotografia amb
els vots del jurat, entre les altres participants. 

4. Termini i procés d'admissió. S'han d'enviar les fotografies des del dia 1 fins al 22
de març, ambdós inclosos. 

Les  fotografies  s'han  d'enviar  a  l’adreça  electrònica  concurs@santantoni.net,
adjuntant-hi l'annex I i, en cas de ser menors, l'Annex II. En tot cas, s'hi ha d'adjuntar
una fotocòpia del DNI de la participant. 

En l'assumpte del  missatge electrònic  s’ha d'escriure “Concurs de fotografia  Focus
Femení", seguit d'un pseudònim. 

5.  Jurat.  L'Ajuntament  designarà  la  formació  d'un  jurat  que  estarà  format  per
professionals  relacionats amb la  temàtica del  concurs  i  personalitats  diverses,  que
seran  les  persones  encarregades  de  valorar  les  obres  presentades  i  designar  les
fotografies guanyadores. La decisió del jurat és inapel·lable.  

6. Veredicte. El veredicte del jurat es farà públic a través del web i les xarxes socials
de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i les pròpies dels serveis de Joventut,
com a màxim dues setmanes després de la finalització de lliurament de les obres.
L'organització contactarà amb les dones guardonades per comunicar-los el  premi i
convocar-les a l'acte de lliurament dels  premis,  del quaL s’informarà pels mateixos
mitjans.



7. Premis. Els premis es distribueixen de la següent manera: 

I. Primer premi: consistent en 700 euros per gastar en material fotogràfic, 1 agenda de
Moderna de Pueblo i 1 dessuadora personalitzada cedida per A Ratina "Handmade a
Eivissa". 

II. Segon  premi:  consistent  en  200  euros  per  gastar  en  material  fotogràfic  més  1
agenda i 1 llibre de Moderna de Pueblo. 

III. Tercer  premi:  consistent  en  100 euros  per  gastar  en  material  fotogràfic  més 1
agenda i 1  llibre de Moderna de Pueblo. 

IV. Premi  per  participació  jove  (14  a  17  anys):  consistent  en  1  ebook  més  funda
artesanal cedida per A Ratina "Handmade a Eivissa". 

8. Ús de les fotografies.  L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany podrà utilitzar
aquestes  fotografies  per  als  actes  relacionats  amb  motiu  del  dia  8  de  març,  Dia
Internacional de la Dona, o per qualsevol altre acte que impliqui la joventut, la cultura i/
o la participació ciutadana del municipi. També pot incloure les imatges en projectes
específics sorgits del consistori, citant sempre a l'autora. 

9.  Acceptació  de  les  bases.  La  participació  en  el  concurs  implica  la  completa
acceptació  d'aquestes  bases  i  l'autorització  expressa  a  l'Ajuntament  per  posar  a
disposició  del  públic  les  fotografies  presentades  a  concurs  durant  el  temps  que
consideri oportú, i la seua reproducció i distribució en qualsevol suport. 

10. Drets. Les autores assumeixen la responsabilitat pel que fa a autoria i originalitat
de les imatges que enviïn. 

De conformitat amb el que preveu la Llei de propietat intel·lectual, les autores de les
imatges, tant en el cas de les fotografies premiades com de les altres enviades, sense
perjudici  dels  drets  morals  que  els  corresponen,  cedeixen  a  l'Ajuntament  de  Sant
Antoni de Portmany de forma no exclusiva tots els drets patrimonials d'explotació de
les imatges necessaris per a la promoció i divulgació, sempre sense ànim de lucre i
citant l'autora, per a la realització d'exposicions o com a complement a accions de
divulgació. 

11. Clàusula d'informació. 

D'acord  amb el  que estableix  la  Llei  orgànica 15/1999,  de protecció  de  dades de
caràcter personal,  us informam que les dades personals facilitades seran tractades
amb la finalitat de participar en el concurs. 

 



I Concurs de fotografia "FOCUS FEMENÍ" 2019 

8 M - Dia Internacional de la Dona 

ANNEX 1 

DADES DE LA DONA PARTICIPANT 

- Nom i cognoms: 

- Edat: 

- Data de naixement: 

- Núm. de DNI (fotocòpia adjunta): 

- Adreça postal: 

- Telèfon de contacte: 

- Adreça electrònica: 

- Pseudònim: 

Signatura, 

 

Sant Antoni de Portmany,              de                                     de 2019 

El fitxer corresponent a les persones participants en aquest Concurs es troba sota la
supervisió i control de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per tal de gestionar
correctament el concurs. Els drets de rectificació, cancel·lació i accés es poden dur a
terme d'acord amb la legislació vigent, especialment la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 

 



I Concurs de fotografia "FOCUS FEMENÍ" 2019 

8 M - Dia Internacional de la Dona 

Annex 2 

DADES DE LA MENOR: AUTORITZACIÓ PARE, MARE O TUTORS LEGALS 

RECONEIXEMENT D'AUTORIA 

Dades de la persona participant: 

- Nom i cognoms: 

- Edat: 

- Data de naixement: 

- Núm. De DNI (fotocòpia adjunta): 

- Adreça postal: 

- Telèfon de contacte: 

- Adreça electrònica: 

- Pseudònim:

El  Sr  o  la  Sra  ...............................................................................................................,

amb DNI núm ......... ............... ... i domicili al carrer ....................................... .. .........

com  a  pare,  mare  o  persona  tutora  legal  del  menor

d'edat ..................... ............. ....................., mitjançant aquest document: 

1r. AUTORITZA la participació de la menor a l'activitat Concurs de fotografia "Focus
Femení" 2019. 

2n. AUTORITZA el tractament de les dades personals pròpies de la menor, tal com
consten en aquest document, per a la gestió i la difusió de l'esmentat concurs. 

3r. RESPON davant l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany de l'autoria i originalitat
de les fotografies presentades al concurs, i declara que la persona menor és l'autora
en exclusivitat dels drets d'ús i explotació de l'obra. També cedeix de forma gratuïta els
drets  d'ús i  explotació de les esmentades obres a  l'Ajuntament  de Sant  Antoni  de
Portmany, per al seu ús dins de les funcions i competències pròpies. 

El pare / mare o tutor, (signatura) 

Sant Antoni de Portmany,                 de                                      de 2019 

El fitxer corresponent als participants en aquest concurs es troba sota la supervisió i
control de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per tal de gestionar correctament
el concurs. Els drets de rectificació, cancel·lació i accés es poden dur a terme d'acord
amb la legislació vigent, especialment amb Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal. 


