CONCURS CALENDARI ESTANY D’IVARS I VILA-SANA 2023

Benvinguts al concurs de Fotografia de l’estany d’Ivars i Vila-sana 2023,
obert a fotògrafs aficionats i professionals.

Bases del concurs:
—1 Objecte
El concurs fotogràfic, “Calendari Estany d’Ivars i Vila-sana”, promogut pel Consorci
de l’Estany d’Ivars i Vila-sana, consisteix en la publicació de fotografies preses a
l’estany i mostrar l’espai o el seu contingut, ja sigui en forma de paisatge o d’elements
de flora i fauna per donar a conèixer els valors naturals i artístics de l’entorn.
Busquem una mirada que s’endinsi en el comportament animal, en una posta de sol
sense precedents, a una conducta mediambiental, a noves interpretacions del que ja
coneixem.
Apostem per al respecte a la natura, per tant els objectius/categories del concurs són
els següents:
-

Foto BIODIVERSITAT: imatges sobre la fauna, la vegetació, els ecosistemes,
comportaments animals, conductes ambientals..
Foto PAISATGE: imatges sobre les postes de sol, paisatge de l’estany, vistes
aèries..
Foto ART: fotos de l’estany artístiques i amb un toc d’originalitat.
Foto DENÚNCIA: Imatges que mostrin qualsevol element o activitat d'origen
humà (o les seves conseqüències) que afecti o interfereixi negativament
sobre algun àmbit natural (fauna i flora salvatges, sòl, aigua, aire, clima o
paisatge natural). Les imatges han de mostrar l'activitat o l'element denunciat
de manera clara i inequívoca i com a element principal.

Un jurat triarà les 12 imatges que consideri millors en termes de qualitat artística,
originalitat, aspectes ambientals i de l’entorn natural i la seva essència, i que ajudi a
difondre el valor de la natura, o bé que posi de relleu la importància de protegir els
espais naturals.
Les 12 millors fotografies és publicaran a les xarxes socials i a la pàgina web per a que
puguin ser votades per a tothom.
La millor instantània de cada categoria, o sigui 4 fotos, seran les premiades.
—2 Termini
El concurs s’iniciarà a partir del moment de la publicació d’aquestes bases a la pàgina
web de l'entitat i xarxes socials (www.estanyivarsvilasana.cat), el dia 1 de setembre i
finalitzarà el dia 1 d’octubre de 2022 (a les 15 h).
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No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà del dia 1 d’octubre a les
15.00 h.
—3 Forma de participació
Per participar en el concurs és podran presentar un màxim de 3 imatges al següent
formulari:

https://estanyivarsvilasana.cat/inscripcions/

Els participants han de ser majors d'edat o, si són menors de 18 anys, comptar amb el
consentiment dels pares o tutors.
Els participants hauran de:
-

Afegir una fotografia realitzada durant els anys 2021-2022.
Posar un títol a la fotografia, preferiblement identitari del lloc, paisatge i/o
l’acció fotografiada i el mes de l’any en que es correspon. I catalogar la imatge
en funció dels 4 objectius citats al punt número 1.

Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació
d’aquestes bases que es presentin dins els terminis establerts i que compleixin totes
les condicions de participació.
—4 Característiques de les fotografies
Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que cada
imatge:
Ha estat feta a l’estany d’Ivars i Vila-sana.
Imatge amb alta resolució JPEG o PNG – resolució òptima 3500 x 2400 píxels.
Imatge feta durant els anys anys 2021-2022.
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.
Ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats que
hi puguin aparèixer.
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El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que
incompleixin les característiques anteriors, així com aquelles que siguin
discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social.
—5 Premi
El jurat triarà 12 imatges que seran les que es publicaran al calendari de l’estany d’Ivars
i Vila-sana 2023. Desprès les 4 imatges més votades de cada categoria esmentada al
punt 1 rebran un premi.
El jurat estarà configurat per:
•

1 un fotògraf professional

•

1 membre del Consell General del Consorci

•

1 membre de l’equip tècnic del Consorci

•

1 membre de l’equip del projecte Espais Naturals de Ponent.

•

1 membre de l’equip directiu de la Fundació Canals d’Urgell.

Premis
En funció del nombre de vots (comptabilitzats amb un “m’agrada”) hi haurà 4 fotos
de cada categoria esmentada al punt 1, que optaran a un dels premis següents:
(*) En breu publicarem els Premis.
—6 Condicions de participació
La inscripció és gratuïta.
—7 Propietat i ús posterior de les obres
Els participants declaren sota la seva responsabilitat que són els creadors de les obres
fotogràfiques presentades i es fan responsables del contingut de les imatges
enviades.
El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana podrà fer ús de les fotografies presentades
per a finalitats promocionals i culturals, fent-hi constar el nom de l'autor/a.
Amb la participació en el concurs, l’organització entén que s'autoritzen aquests
tractaments. Els participants poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i
cancel·lació adreçant-se a l’organització.
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Les dades personals estan protegides d'acord amb el que disposa la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
La participació al concurs implica l’acceptació de les bases del concurs.
L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes
bases.

—8 Jurat
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els
missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.
El jurat està format per professionals de la fotografia, personal del Consell Comarcal
del Pla d’Urgell i del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.
—9 Selecció de propostes guanyadores.
El jurat es reunirà en els dies posteriors a l’acabament del termini i triarà les 12
fotografies guanyadores i que il·lustraran el nou calendari 2023.
D’aquestes 12 imatges, les 4 més votades amb un “m’agrada” rebran un premi.
S’estableix un període de votació de les fotografies participants, que anirà del 5 al 9
d´octubre, ambdós inclosos.
El dilluns 10 d’octubre es farà públic el resultat final de les votació a través dels canals
de comunicació del Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana (twitter, facebook,
instagram i la pàgina web de l’estany, www.estanyivarsvilasana.cat).

El Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana es posarà en contacte amb les persones
guanyadores mitjançant les dades facilitades al formulari d’inscripció.
El nom de les persones guanyadores es publicaran al web i xarxes socials de les
entitats organitzadores.
—10 Agraïments:

Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

