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BASES DEL CONCURS 2013 

 

 
1. PARTICIPANTS:  
 
La convocatòria és oberta a totes les persones sense distinció d’edat ni nacionalitat. 
 Els concurs es divideix en dues categories: 
 - Premi Maria Ferret. Sense límit d’edat.  

• PRIMER PREMI 
• SEGON PREMI 

 - Premi Jove. Membres d’agrupaments fins a l’etapa Ruta, inclosa. 
 
 
2. TEMA:  “Aprenem a ser útils i a fer servei” 
 
 
3. OBRES: 
  
Han de ser originals i inèdites, es a dir, no poden haver estat presentades a cap altre 
concurs de fotografia i han de ser presentades pel seu propi autor. 
Cada concursant podrà presentar un màxim de 2 fotografies per categoria. Una 
mateixa persona pot presentar treball a més d’una categoria, sempre que compleixi 
els requisits establerts al punt 1. 
 
 
4. CONDICIONS TÈCNIQUES: 
 
Les fotografies poden ser en blanc i negre o en color, amb total llibertat de tècnica, 
sempre que siguin reproduïbles i amb posició horitzontal o vertical. 
Se podran presentar fotografies analògiques i digitals.  

– Si les fotografies són analògiques s'han de presentar amb paper de 
dimensions de 18x24 cm, dins un sobre on es recullin les dades de l’autor 
(nom complet, telèfon i correu electrònic) i el títol del treball. 

– Si les fotografies són digitals es poden presentar en un CD o enviar per 
correu electrònic amb una qualitat mínima de 2731x2048 i 300ppp. 
Quedaran descartats els treballs que es rebin amb una mala qualitat.  
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5. LLIURAMENT DE TREBALLS: 
  
Oficines de la Fundació Maria Ferret, al carrer Seminari, 4, 07001 Palma. També per 
correu electrònic: fundacio@fundaciomariaferret.org.  
Si l’obra es presenta per correu electrònic, haurà de dur com a títol d’arxiu el títol o 
lema. Al correu hi figuraran les dades completes de l’autor.  
Si l’obra es presenta en paper, es farà en un sobre tancat indicant a l’exterior el títol 
o lema i a l’interior les dades completes de l’autor (nom, cognoms, adreça, telèfon i 
adreça electrònica).  
La Fundació Maria Ferret passarà a tenir la propietat intel·lectual de les obres 
guanyadores. Els autors participants al concurs accepten les presents bases i cedeixen 
la propietat intel·lectual de les obres a l’esmentada Fundació.  
 
6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS: dilluns dia11 de novembre de 2013 
  
7. VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS: 
 
El premi es confirmarà a tots els participants per correu electrònic. 
El veredicte es farà públic a l’acte de lliurament dels premis de la Fundació Maria 
Ferret, dia 29 de novembre de 2013. En el cas que no es pugui recollir el premi per 
part del premiat o persona autoritzada es tendrà un termini de 15 dies des de la data 
de lliuraments per a recollir-lo o es perdrà el dret a premi.  
 
8. EL JURAT:  

 
El jurat estarà format per tres representants del patronat de la Fundació Maria Ferret 
i per representants de les entitats patrocinadores. Oportunament es comunicaran els 
noms dels constituents. 
 
 

Palma, 4 de juny de 2013  


