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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: “Records de Campament”
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/a.
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.
5. LLIURAMENT DE TREBALLS:
Oficines de la Fundació Maria Ferret, al carrer Seminari, 4, 07001 Palma. També per
correu electrònic: fundacio@fundaciomariaferret.org.; per whatsApp al mòbil de la
Fundació 600 91 25 97 i per instangram etiquetant a la Fundació i posant que és pel
concurs de fotografia.
Posteriorment s’haurà d’especificar el títol de la fotografia i les dades completes de
l’autor/a (nom, llinatges, edat, 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.
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6. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS: dijous dia 12 de novembre de 2015
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 27 de novembre de 2015. 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 membres del Moviment Escolta i Guiatge, membres de
l’Aplec i patrons de la Fundació Maria Ferret.
9. VOTACIÓ POPULAR A LES XARXES SOCIALS:
Una vegada el jurat hagi fet una selecció de 5 fotografies per a cada premi, hi haurà
una votació popular a les xarxes socials de la Fundació Maria Ferret que determinarà
les fotografies guanyadores.
10. AGENDA DEL MEGM
La fotografia guanyadora sortirà a l’agenda del Moviment Escolta i Guiatge de
Mallorca

Palma, agost del 2015
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