CONCURS DE FOTOGRAFIA D’OCELLS DE MENORCA
BASES PARTICIPATIVES
Obert a tothom que vulgui presentar alguna fotografia (fins a un màxim
de 3 imatges per participant)
L’objectiu d’aquest concurs de fotografia és promoure la participació
pública i d’altres col·lectius de fotògrafs i aficionats a l’observació d’aus
a l’illa de Menorca.
La finalitat del concurs serà l’edició d’un calendari que s’elaborarà amb
una selecció de les imatges rebudes d’entre els participants, a més
d’incloure alguna fotografia o composició de les nostres activitats amb
l’objectiu de donar a conèixer la SOM i les tasques que portem a terme
a la nostra entitat (anellament, censos, activitats divulgatives etc.).
1- Les imatges han de ser d’ocells fotografiats a la nostra illa,
descartant aus exòtiques, ocells engabiats, ocells en nius o
fotografiats en qualsevol àmbit que no respecti el codi ètic
naturalista.
2- Les imatges han de ser originals en format horitzontal i el menys
retallades possible, amb resolució de 300ppp., i mida mínima de
4mb.
3- No s’acceptaran retocs, ni clonatge, ni capes, excepte nivells
habituals.
4- S’enviaran totes les imatges en format digital en CD o un llapis USB
sota pseudònim dins un sobre. A dins del sobre, a més del llapis
USB, s’inclourà un altre sobre tancat amb les dades de l’autor, tot
indicant, a més, el lloc i la data de cada imatge.
5- Es donarà rebut de lliurament i els llapis USB o els CD es podran
recollir una vegada finalitzada la selecció de les imatges.

6- El termini per presentar les imatges al concurs serà des del dia 1 al

25 de novembre de 20018 i els llocs de lliurament seran els
següents:
CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA
Plaça des Born, 19. Ciutadella de Menorca
En horari de secretaria
Telèfon: 971 385 753
ARXIU D’IMATGE I SO DE MENORCA
Camí des Castell, 28. Maó
En horari d’atenció al públic
Telèfon: 971 368 104
SOCIETAT ORNITOLÒGICA DE MENORCA
Apartat de correus 83
07720- Es Castell
Illes Balears
7- La selecció de les obres finalistes i/o guanyadores serà
responsabilitat de la SOM, qui s’encarregarà de nomenar un jurat
d’experts ornitòlegs i fotògrafs.
8- Exposició pública itinerant de les obres presentades i difusió a la
nostra plana web i xarxes socials de les imatges seleccionades per
sortir al calendari.
Els autors de les fotografies seleccionades que s’inclouran al
calendari rebran, a més, un obsequi per part de la Societat
Ornitològica de Menorca i el Consell Insular de Menorca.
La fotografia més valorada pel Jurat apareixerà com a portada del
calendari.
9- La SOM es quedarà amb els drets d’edició i publicació de les
fotografies seleccionades, respectant i publicant sempre els drets
d’autor a cada imatge.

