
 

 

Bases del concurs de fotografia pel 
calendari de Calaf del 2022 

 

Objecte  

Aquestes bases tenen com objecte regular la convocatòria del Concurs de 
Fotografia pel Calendari 2022. 

 

Temàtica 

‘Què és per a tu Calaf?’: es premiaran 12 imatges d’àmbit municipal i de temàtica 
lliure (artístic, festiu, natura, cultura, patrimoni, històric, civisme…), que 
reflecteixin que és la vila per a cadascú.  

 

Destí  

Les imatges premiades s’empraran en el calendari municipal de l’any 2022. 

 

Participants  

Qualsevol persona que estigui empadronada al municipi de Calaf i sigui major de 
18 anys.  

 

Premis  

 12 premis dotats amb 50 € cadascun. 

 

Formulari d’inscripció  

Indispensable omplir totes les dades per a concursar (Full d'Inscripció annex).  

 

Inscripció i admissió  

 Inscripció gratuïta que es validarà si s’ha presentat correctament: les 
imatges amb el full d’inscripció seguint totes les indicacions.  

 Es rebran obres fins al 26 de novembre a les 24 h.  

 

Unitats admeses  

 Es poden presentar 3 fotografies com a màxim per persona participant, 
però únicament podrà ser premiada una. 



 

 

 

 No es pot variar el pseudònim per tenir més opcions si és la mateixa 
persona.  

 

Requisits  

 Els autors renuncien als drets d’explotació de les imatges i permeten l’ús 
municipal d’aquestes, especificant-ne l’autor.  

 Les fotografies hauran de ser originals i inèdites i no podran haver 
participat en cap tipus de certamen prèviament. 

 Els continguts no poden vulnerar cap dret fonamental o ser ofensius, 
discriminatoris o obscens.  

 Les captures no poden fer publicitat de marques comercials ni fomentar 
consum d’alcohol o substàncies no permeses.  

 

Modalitat  

Digital.  

 

Presentació  

 En color.  

 Format JPG (mínima compressió), grandària mínima de 2500 x 2000 
píxels i orientació horitzontal.  

 

 Cal que es trameti amb el Full d’Inscripció on constarà, a més de les dades 
personals, un PSEUDÒNIM, TÍTOL, LLOC, DATA DE LA CAPTURA i 
FRASE EXPLICATIVA (en cas què la fotografia resulti guanyadora, la frase 
acompanyarà la imatge al calendari). 

 Les fotografies no han de portar signatura impresa ni anar emmarcades. 



 

 

 

Participació  

 Via internet. Només s’acceptaran treballs enviats al correu electrònic i que 
adjuntin el Full d’Inscripció, a: participacio.calaf@gmail.com.  

 Cal escriure a l'assumpte de l’e-mail: CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL 
CALENDARI 2022. 

 Al cos del missatge del correu, només ha d’haver-hi el vostre 
PSEUDÒNIM.  

 Com arxiu adjunt: la/es fotografia/es i el full d’inscripció. 

 

Acceptació de les bases  

La participació en el concurs suposa l’acceptació de cadascuna de les seves bases 
així com la resolució del Jurat, que serà inapel·lable.  

Qualsevol aspecte no establert en aquestes bases serà resolt per l’Ajuntament de 
Calaf. 

 

Jurat 

El Jurat estarà format per professionals de la imatge de Calaf a proposta dels tres 
grups que formen part del consistori i la responsable de comunicació de 
l’Ajuntament.  

 

Veredicte i lliurament dels premis  

 La decisió del Jurat no podrà qüestionar-se legalment.  

 Es farà públic a través de la pàgina web i de les xarxes socials, prèvia 
comunicació als premiats.  

 La resolució i lliurament dels premis es farà efectiu a partir del 3 de 
desembre. 

 L’import del premi es pagarà mitjançant transferència bancària al compte 
que la persona guanyadora designi. 
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