
MARATÓ FOTOGRÀFICA
Sant Sebastià 2020

BASES

L’Ajuntament  de  Palma  convoca  la  Marató  Fotogràfica  de  Sant  Sebastià  2020,  d’acord  amb  les
següents Bases.

Hi podran participar totes les persones aficionades a la fotografia amb càmeres digitals  i  telèfons
mòbils. L’activitat tindrà lloc el diumenge 26 de gener de 2020 de les 9.30 a les 21 h. Les persones
inscrites podran deixar de fer fotografies a l’hora que decideixin. 

Hi podran participar els i les menors d’edat si tenen l’autorització dels seus pares, mares o tutors/res
legals.

La informació general de la Marató Fotogràfica Sant Sebastià 2020 (cartells i fulles de control) estarà
escrita en català. 

L’organització facilitarà l’accessibilitat perquè qualsevol persona que ho desitgi pugui participar a la
Marató Fotogràfica.

INSCRIPCIONS
La inscripció serà gratuïta i es podrà fer del 3 al 25 de gener de 2020 de les dues següents maneres:

Inscripció de manera física (més recomanada): a les botigues de Foto Ruano Pro i Casa Vila. S’ha de
sol·licitar el full d’inscripció, emplenar-lo amb totes les dades sol·licitades i quedar-se el resguard, que
s’haurà de presentar a les 9.30 h el 26 de gener a l’organització, al punt de trobada (plaça Major). 

Foto Ruano
Carrer de Font i Monteros, 5. Tel. 971 919640
www.fotoruanopro.com
Casa Vila
Plaça de Santa Eulàlia, 1. Tel. 971 726720
www.casavila.com
Horari comercial: de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h, llevat del dissabte 25 de gener, en que només es
podran fer inscripcions fins a les 12.30 h. 

Inscripció telemàtica  (reservada per a les persones a les quals els resulta impossible acudir a les
botigues esmentades en el termini establert): 

S’ha d’enviar un correu electrònic a pilarolallasancha@gmail.com  amb les següents dades:
 nom i llinatges 
 número de telèfon (cal facilitar-ne dos) 
 adreça electrònica 
 contacte de Facebook, Instagram o Twitter  (si en té)
 L’organització enviarà el full d’inscripció amb el número que correspongui. Aquest full s’ha

d’imprimir i emplenar per a entregar el resguard a l’organització el 26 de gener a les 9.30 h a
la plaça Major.

La  inscripció  ha  d’estar  totalment  emplenada  i  de  forma  clara  i  llegible,  amb  l’objectiu  que
l’organització pugui comunicar-se en cas de premi o de qualsevol incidència.
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S’acceptarà la participació de 250 persones per ordre d’inscripció, amb una reserva del 10% per a
persones amb discapacitat. 

Un cop fetes les inscripcions s’elaborarà una llista d’espera.

Se sol·licita a les persones inscrites que no puguin assistir que ho comuniquin al més aviat possible a
l’organització per a avisar a les persones en llista d’espera. 

L’organització es reserva el dret de no inscriure en edicions futures les persones inscrites que no es
presentin al concurs. 

REALITZACIÓ
Durant  l’activitat  s’hauran  de  fer  vuit  fotografies  referides  a  dues  barriades  de  Palma  i  els  seus
voltants, amb una temàtica variada.

La  Marató  Fotogràfica  2020  tindrà  tres  controls,  situats  a  tres  punts  de  Palma.  Als  controls
s’entregaran  els  8  temes  que  s’hauran  de  fotografiar.  Al  primer  control  s’indicarà  també  el  punt
d’ubicació del segon i al segon, el del tercer.

1r control. 9.30 h. Plaça Major. Les persones inscrites hauran de mostrar a l’organització el resguard
de la seva inscripció i recolliran les instruccions del concurs. En aquest control s’entregaran els dos
primers temes del concurs i s’indicarà la ubicació del segon control. La sortida s’efectuarà quan es
tingui tota la informació.
2n control.  12 h. S’entregaran els dos temes següents i el full informatiu del tercer control, amb la
seva ubicació.
3r control. 14.30 h.  S’entregaran els quatre temes restants.  A partir  d’aquest  moment  no s’haurà
d’acudir a més punts de control i es podran fer les fotografies fins a les 21 h del diumenge 26 de gener
de 2020.

Cada tema a fotografiar podrà ser interpretat segons el criteri del/de la participant.

L’organització d’aquest concurs no es fa responsable dels actes realitzats per les persones participants
durant l’activitat.

Les fotografies hauran de complir els següents requisits:
Només es poden fer fotografies el 26 de gener de 2020, des del començament de l’activitat (9.30 h)
fins a les 21 h, moment en què l’organització tancarà el concurs.

Per a fer les fotografies es poden utilitzar tot tipus de càmeres fotogràfiques o telèfons mòbils, amb els
seus accessoris. L’organització recomana utilitzar formats superiors a 12 Mp i donar preferència als
enquadraments predeterminats de les càmeres i telèfons.

Les fotografies es poden ser tractades amb qualsevol programa d’edició. Recordem que no es tracta
d’un concurs professional i volem donar l’oportunitat a tots d’usar els seus accessoris fotogràfics i
posar en pràctica totes les habilitats i coneixements fotogràfics. Es recomana no abusar de l’edició.

L’organització no es fa responsable de possibles incidències que puguin sorgir amb tercers per motiu
de les imatges entregades. L’autor/ra de la fotografia en té tota la responsabilitat.

Les fotografies han de tenir format JPG i cada una ha dur el nom del tema que reflecteixi.

Les persones participants han de ser els/les autors/res de les fotografies que presentin i no s’admet cap
marca o firma a la foto que faci referència a l’autoria.  
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És important comprovar que la càmera té la data actualitzada abans de començar a concursar.

El jurat tindrà en compte les metadades de les fotografies dels guanyadors/res per a determinar que
han estat preses en la data del concurs.

No es permeten dates a les fotografies ni es poden utilitzar fotografies d’Internet.

Totes les fotografies que no compleixin aquests requisits seran excloses del certamen.

ENTREGA DE LES FOTOGRAFIES
Les vuit fotografies del concurs s’hauran d’entregar de manera electrònica.  Hauran de tenir format
JPG i cada una haurà de dur el nom del tema al qual correspon. Es podran enviar des de les 17 h del
diumenge 26 de gener fins a les 22 h del 28 de gener de 2020. 

Les  fotografies  s’hauran  d’enviaran  una  darrere  l’altra,  sense  posar-les  en  carpetes,  a  través  de
www.wetransfer.com a un dels següents correus: pilaes@yahoo.es o   pilarolallasancha@gmail.com,
amb el nom complet de qui participa i el número d’inscripció. 
Una vegada que l’organització hagi rebut les fotografies ho confirmarà al participant. Si al cap de tres
dies  de l’enviament  no rep cap confirmació  s’haurà  de posar en contacte amb l’organització (tel.
699250696).
 
L’organització no es fa responsable dels problemes sorgits en enviar les fotografies i es reserva el dret
de modificar alguns d’aquests punts per motius de força major. Els participants seran responsables de
les imatges presentades al concurs.

EXPOSICIÓ
Les fotografies d’aquesta edició seran objecte d’una exposició a l’entresol del Casal Solleric, des del 7
al 30 d’abril de 2020. 

La inauguració es celebrarà al pati del Casal Solleric el 7 d’abril a partir de les 19 h. 
Durant l’acte inaugural s’entregaran els premis i els diplomes. Una actuació musical amenitzarà l’acte.

SORTEIG D’UNA CÀMERA DIGITAL COMPACTA
Foto Ruano sortejarà una càmera digital compacta el dia de la inauguració entre totes les persones
inscrites presents a l’acte, que hagin entregat amb antelació el resguard que figura A la inscripció a
l’establiment on s’hagin inscrit  (Foto Ruano o Casa Vila). Els resguards es podran dipositar en el
mateix moment de la inscripció.

L’organització s’encarregarà de dipositar els resguards de les persones inscrites telemàticament.

PREMIS I FINALISTES
El jurat,  format  per  professionals  i  organitzadors,  farà  una selecció d’acord  amb els  seus  criteris
fotogràfics. 

Les fotografies premiades seran propietat de l’Ajuntament de Palma i no es permet utlitzar-les per a
participar a d’altres concursos.

Primer premi
 El primer premi podrà triar entre una d’aquestes quatre opcions:

 Premi CEF (Centre d’Estudis Fotogràfics): curs de fotografia o vídeo.
 Premi EDIB: Curs professional (a triar).
 Premi Foto Ruano: val de 500 €.
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 Premi Curs Fotografia Mallorca: val de 500 € per a canviar a l’escola.
Altres premis
Premi CEF (Centre d’Estudis Fotogràfics): taller de fotografia a triar.
Premio Casa Vila: val de 275 €.
Premi 1 Mercat de l’Olivar: val de 200 €.
Premi 2 Mercat de l’Olivar: val de 200 €.
Premi 1 Mercat de Santa Catalina: val de 100 €.
Premi 2 Mercat de Santa Catalina: val de 100 €.
Premi Mercat de Pere Garau: val de 200 €.

Premi Cinemes Augusta: 10 entrades de cinema.
Premi Cinemes Rívoli: 10 entrades de cinema. 
Premi Cinemes Ocimax: 10 entrades de cinema. 
Premi Cinemes de Manacor: 10 entrades de cinema.

Els 3 primers finalistes:  àlbum digital Foto Ruano.

Important: l’organització  facilitarà  l’entrega  de  tots  els  premis,  però  no  es  fa  responsable  dels
problemes  que  puguin  sorgir  amb  els  col·laboradors  a  l’hora  de  l’entrega  per  causes  alienes  a
l’organització.

La participació a la Marató Fotogràfica suposa l’acceptació d’aquestes Bases.

INFORMACIÓ
Tel. 699 250696 
pilarolallasancha@gmail.com 

BASES
www.palma.cat 
www.  palmafotografica.blogspot.com   
www.artsmallorca.com 
www.fotoruanopro.com  
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