
Societat Ornitològica de Menorca

Concurs de fotografia d'Ocells 2019
“Juan José Carreras”

BASES PARTICIPATIVES

– Obert a tothom que vulgui presentar fotografies d'ocells 
realitzades a Menorca,(fins un màxim de 4 imatges per 
participant).

– Les imatges han de ser d’aus i 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.

– PRESENTACIÓ DE LES IMATGES:

– S’enviaran  totes  les  imatges  en  format  digital  en  CD o  un  llapis
USB ,sota pseudònim dins un sobre a la següen direcció:

Societat Ornitològica de Menorca
Apartat de correus 83
07720- Es Castell
Illes Balears.

–  A dins del sobre, a més del  CD o 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.

– Els llapis USB o CD’S es podran recollir una vegada finalitzada la
selecció de les imatges.

– Les obres es presentaran obligatòriament en format digital (JPEG),
amb  4Megapíxels  com  a  mínim  i  en  horitzontal.  No  es  podran
incloure vores, marques d'aigua o signatures.

– No es permet la manipulació ni l'alteració digital de les fotografies.
– Només s'admetran els ajustos moderats que afectin a



correccions globals de to, equilibri del blanc, lluminositat, contrast,
saturació de color i ajust de ombres i llums.

– TERMINI:

– El  termini  d'aceptació  d'obres  serà  del  1  d'Octubre  al  10  de
Novembre de 2019.

– 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.

–  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.

– PREMIS:

– Primer premi amb una dotació de 300€.

– Segon premi amb una dotació de 150€.
– Tercer premi amb una dotació de 50€.

– De  les  obres  finalistes,  es  realitzarà  una  selecció  per  l'edició  del
calendari de la SOM de l'any 2020.


