CONCURS DE FOTOGRAFIA D’OCELLS
“Juan José Carreras” 2022
Obert a tothom que vulgui presentar fotografies d'ocells realitzades a Menorca.

BASES PARTICIPATIVES
- Un màxim de 4 imatges inèdites per participant, les quals
no hagin estat premiades en altres certàmens.
- Les imatges han de ser d’aus i ocells silvestres
fotografiats a la nostra illa, descartant aus exòtiques,
invasores, ocells engabiats, ocells en nius o fotografiats en
qualsevol àmbit que no respecti el codi ètic naturalista.
- Es valorarà la tècnica, composició i el context ecològic,
fenològic o de comportament de les espècies fotografiades
quan representin aspectes remarcables i significatius per la
seva conservació.

- La SOM es quedarà amb els drets d’edició i publicació de
les fotografies presentades, respectant i publicant sempre
els drets d’autor de cada imatge.
TERMINI
- El termini d'acceptació d'obres serà fins el 15 de Octubre
de 2022.
Les obres entregades fóra de termini, no optaran al concurs.
PREMIS

- S’entregaran les imatges en format digital en CD o un
llapis USB, sota pseudònim dins un sobre tancat a una de
les següents direccions:

- La selecció de les obres finalistes i/o guanyadores per
l’edició del calendari 2023, serà responsabilitat de la SOM,
qui s’encarregarà de nomenar un jurat d’experts format per
3 membres: 1 membre de la junta de la SOM, 1 expert
ornitòleg i 1 fotograf reconegut.

Per correu certificat a Societat Ornitològica de Menorca
Apartat de correus 83 07720- Es Castell Illes Balears.

- Per ser elegits membres del jurat, no es podrà haver
presentat cap obra al concurs.

O bé en horari d’atenció al públic a:
· Institut Menorquí d’Estudis. Camí des Castell, 28. Maó
· Cercle Artístic. Plaça des Born, 19. Ciutadella.

- S’escolliran 12 obres finalistes que formaran part del
calendari de la SOM 2023. Tots/es els autors/es de les
obres finalistes rebran un obsequi d’un lot de productes de
la SOM.

PRESENTACIÓ DE LES IMATGES

- 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) i en horitzontal, amb un tamany mínim de
3500 píxels per el seu costat mes llarg, i una resolució
mínima de 300 dpi. No es podran incloure vores, marques
d'aigua o signatures.
- No es permet la manipulació ni l'alteració digital de les
fotografies. Només s'admeten els ajustos moderats que
afectin a correccions globals de to, equilibri del blanc,
lluminositat, contrast, saturació de color, ombres i llums.

- De les obres finalistes, s’elegiran 3 obres guanyadores
dotades d’un premi en metàl·lic.
- De les obres guanyadores hi haurà un màxim d’un premi
per autor/a.
Obres guanyadores:
- Primer premi amb una dotació de 300 €.
- Segon premi amb una dotació de 150 €.
- Tercer premi amb una dotació de 50 €.
La participació al concurs suposa l'acceptació d’aquestes
bases. Qualsevol contingència no prevista en aquestes serà
resolta per lorganització.

https://www.menorcasom.org
Segueix-nos també a:

SOM Societat Ornitològica de Menorca

https://www.menorcasom.org

