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2n. Concurs de fotografia digital

L’Andorra dels paisatges 2013
Segones parts mai no han estat bones... Qui ho diu, això? Anima’t a participar en el
2n Concurs de Fotografia Digital “L’Andorra dels paisatges”.
Després de l’èxit de participació de la primera edició d’aquest concurs, el Centre
Andorra Sostenible, MoraBanc i Andorra Turisme organitzen de nou aquest
certamen, on tindreu l’oportunitat de mostrar la vostra visió particular dels paisatges
del país a través dels seus trets característics -la bellesa, la diversitat, la qualitat, la
història, etc.-, fent servir la càmera digital o l’aplicació Instagram del vostre telèfon
mòbil.
Enguany, a més, posarem l’atenció en els paisatges de l’aigua, en qualsevol de les
seves formes, ja que celebrem l’Any Internacional de la Cooperació en l’Esfera de
l’Aigua.
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Gerard Mussot: “Neu i brases”

Animeu-vos a participar-hi!

Bases reguladores del concurs
1. Categories i premis
Les fotografies que es presentin en el segon concurs de fotografia digital “L’Andorra dels
paisatges” poden ser de qualsevol paisatge d’Andorra, ja sigui natural, de muntanya o rural, o
paisatges urbans i humanitzats.
Per a la realització de les fotografies es podrà utilitzar una càmera digital o bé l’aplicació
Instagram. En el concurs es defineixen dues categories:

A. Categoria Càmera Digital
•
•
•

5 premis categoria Càmera Digital: 5 iPads mini
1 premi especial categoria (temàtica) Aigua: 1 iPad mini
3 premis especials categoria Joves (menors 18 anys): 3 cursets de fotografia

B. Categoria Instagram
•

1 forfet de temporada per totes les estacions d’esquí del país vàlid per la temporada
2013-2014

2. Participants
Categoria A. Càmera digital: poden participar-hi totes les persones residents a Andorra.
Categoria B. Instagram: poden participar-hi persones residents i no residents a Andorra.
Les fotografies s’han de fer dins de l’àmbit territorial d’Andorra i han de ser pròpies i inèdites, és a
dir, que anteriorment no poden haver estat premiades ni presentades en cap altre concurs.
En la categoria A. Càmera digital, s’admet un màxim de tres fotografies per autor/a.
En la categoria B. Instagram, no hi ha límit de fotografies per autor/a
Els participants cedeixen a l’organització tots els drets d’autor: drets de comunicació pública,
reproducció, distribució i venda en qualsevol format, en suport paper, digital i qualsevol altre i per
a l’àmbit territorial mundial i de forma perpètua.
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Josep Maria Baró: “Arbres de ferro”

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació de les bases.

3. Presentació i terminis
Les obres participants es podran lliurar a l’organització fins al dilluns 28 d’octubre de 2013
a les 13 h. No s’admetrà cap fotografia (ni en tramesa digital ni in situ) fora d’aquest termini,
a excepció de trameses electròniques fetes dins del període esmentat però que no hagin rebut
confirmació oficial de l’organització. En aquest cas, els participants tenen un període extraordinari
de reclamació des de la data de tancament del concurs fins al dilluns 7 de novembre a les
13 h; fora d’aquest període no s’admetrà cap reclamació ni esmena.

Categoria Càmera Digital
Les fotografies s’han de trametre en estàndard JPEG amb una mida mínima de 1.200 px.
d’amplada, sense cap marca d’aigua ni cap identificació. Cada imatge digital ha de portar com a
nom el títol de la fotografia per tal d’identificar-la correctament.
Cada participant ha d’adjuntar a les seves fotografies el formulari d’inscripció al concurs amb
tots els camps correctament emplenats. Aquest imprès, que es podrà obtenir a través del web
del Centre Andorra Sostenible (www.sostenibilitat.ad) i també a les oficines del Centre, haurà
d’incloure:
•

Dades de la persona concursant (nom, edat, adreça postal, adreça electrònica i telèfon i
horari de contacte).

•

El títol de cada fotografia, el lloc on s’hagi realitzat i una breu descripció o explicació
del motiu que l’hagi inspirada.

La tramesa dels arxius s’ha de fer via electrònica a l’adreça andorrasostenible@andorra.ad. El
Centre Andorra Sostenible informarà de la bona recepció de les fotografies mitjançant un correu
electrònic de confirmació a l’adreça dels remitents en un període màxim de 72 hores. En cas que
no rebin el correu de confirmació, els concursants s’han de posar en contacte amb el Centre per
correu electrònic o per telèfon per assegurar la bona tramesa dels arxius.
També es poden lliurar les fotografies a través d’un llapis de memòria USB a les oficines del
Centre Andorra Sostenible.

Categoria Instagram
Han d’estar etiquetades amb l’etiqueta #landorra.

•

Han d’incloure el lloc on s’hagin fet i una breu descripció o explicació del motiu que les
hagi inspirades.
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•

Fabrice Pech: “Llac d’Engolasters”

Les fotografies realitzades amb Instagram:

4. Resultats i lliurament de premis
El resultat del concurs així com la data i lloc de l’entrega de premis es podran consultar als canals
habituals de comunicació del Centre Andorra Sostenible (el seu web www.sostenibilitat.ad i
Facebook) i el web de MoraBanc (www.morabanc.ad).

5. Criteris de valoració i composició del jurat
És especialment important respectar l’entorn; per aquesta raó, no s’admetran fotografies que
posin en perill o puguin alterar els hàbitats naturals, així com la flora i la fauna.
En la categoria A. Càmera Digital, les fotografies seran valorades pel jurat del concurs, el
qual atorgarà la totalitat dels premis. El jurat del concurs estarà format per:
•

dos representants del Departament de Medi Ambient

•

dos representants de MoraBanc

•

un/a professional del sector audiovisual del país

Els criteris generals de valoració que es tindran en compte seran l’adequació a la temàtica,
l’originalitat i la qualitat tècnica i artística de les fotografies. Queden expressament prohibits
els fotomuntatges o manipulacions tals com afegir o desplaçar elements visuals que no
corresponguin a la imatge.
En la categoria B. Instagram el premi s’atorgarà a la fotografia que, en la data de tancament
del concurs, hagin rebut més “m’agrada” per votació popular.
El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs o alguna de les categories, així com
descartar del concurs alguna de les fotografies de les categories A o B. El veredicte del jurat
serà inapel·lable.

Per a més informació, adreceu-vos a:
Centre Andorra Sostenible
C/ Prat de la Creu, 62-64 1a planta (Departament de Medi Ambient) – AD500 Andorra la Vella
Tel. 875 771
www.sostenibilitat.ad
andorrasostenible@andorra.ad
Segueix-nos a través de

