
34 PALMA FOTOGRÀFICA
Marató Fotogràfica de Palma 2021

BASES

Palma Fotogràfica convoca la 34 Palma Fotogràfica 2021, d’acord amb les següents Bases.

Hi poden participar totes les persones aficionades a la fotografia amb càmeres digitals i telèfons 
mòbils. L’activitat tindrà lloc el diumenge 14 de febrer de 2021 de les 9.30 a les 20 h. Les persones 
inscrites poden deixar de fer fotografies a l’hora que decideixin.

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

L’organització, en la mesura que sigui possible, facilitarà l’accessibilitat perquè qualsevol persona 
que ho desitgi pugui participar en la Marató Fotogràfica.

INSCRIPCIÓ / PREU: 11 €
El preu de la inscripció és d’11 euros i es pot fer des del 2 de gener fins al 12 de febrer de 2021 a la 
botiga de Foto Ruano Pro. Horari comercial: de 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h. Dissabtes fins a les 
13 h.

Foto Ruano Pro / carrer de Font i Monteros, 5. Tel. 971 919640 / www.fotoruanopro.com

La inscripció ha de ser totalment emplenada de manera clara i llegible, amb l’objectiu que 
l’organització pugui comunicar-se en cas de premi o de qualsevol incidència.

La persona inscrita a la Marató rebrà un resguard de la seva inscripció, que ha de guardar. Per a 
respectar les normes contra el covid, s’eliminen els controls habituals i la foto de grup. 
L’organització posarà a les 8 h del diumenge 14 de febrer els temes a fotografiar en el blog 
palmafotografica.blogspot.com.

L’organització es responsabilitza de retornar els diners de la inscripció en el cas que l’activitat no 
s’arribàs a realitzar o calgués ajornar-la de nou.

REALITZACIÓ
Durant l’activitat es faran fotografies que facin referència als set temes requerits per l’organització. 
Els participants han de lliurar sis fotos i tres més del Tema Especial EMAYA.

TEMA ESPECIAL EMAYA
La 34 Palma Fotogràfica 2021 ret homenatge a tots els treballadors i treballadores d’EMAYA i els 
agraeix l’esforç realitzat en pro de la nostra ciutat, la seva gran aportació en tots els serveis 
requerits durant el confinament a causa del covid-19.
‘EMAYA en acció, al servei de Palma’. Per a poder optar al premi d’EMAYA s’ha de lliurar d’una a 
tres fotografies que captin qualsevol dels treballs realitzats per EMAYA a la nostra ciutat. El seu 
personal, homes i dones en acció als nostres carrers, al costat de vehicles, camions, embornals, 
agranadores, mànegues, fonts, contenidors i qualsevol classe de maquinària especial emprada, que
serveixi per a millorar Palma i fer-la una ciutat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.



Les fotografies d’aquest tema es poden realitzar des del passat 2 de gener fins al 14 de febrer de 
2021 i enviar-les amb la resta de les fotos del concurs. La millor fotografia del tema d’EMAYA rebrà 
un premi de 500 €. A aquest premi se li descomptaran les retencions corresponents.

LLIURAMENT DE TEMES. Comença la Marató
A les 8 h del 14 de febrer l’organització posarà els temes del concurs en el blog 
palmafotografica.blogspot.com o bé s’enviarà un correu electrònic a cadascun dels inscrits.

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

L’organització d’aquest concurs no es fa responsable dels actes que puguin realitzar els participants
inscrits, així com de les conseqüències que se’n derivin. Cada inscrit es responsabilitza dels seus 
actes i de les seves conseqüències.

Les fotografies han de complir els següents requisits:
Només es poden fer fotografies el 14 de febrer de 2021, des del començament de l’activitat (9.30 
h) fins a les 20 h, moment en el qual l’organització tancarà el concurs, excepte el tema d’EMAYA.

Per a fer les fotografies es poden utilitzar tota classe 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. Es poden utilitzar 
càmeres analògiques però les fotografies s’han de digitalitzar per a lliurar-les a l’organització per 
Internet.

Les fotografies poden ser tractades amb qualsevol programa d’edició. Recordam 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. 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 lliurades. L’autor/a de la fotografia en té tota la responsabilitat.

Les fotografies han de tenir format JPG i cadascuna ha de portar 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 signatura a la foto que faci referència a l’autoria.

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 en les fotografies ni es poden utilitzar fotografies d’Internet.

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

LLIURAMENT DE LES FOTOGRAFIES
Les sis fotografies del concurs, més les tres del Tema Especial EMAYA, s’han de lliurar de manera 
electrònica. Han de tenir format JPG i cadascuna ha de portar el nom del tema al qual correspon. 



Es poden enviar des de les 17 h del diumenge 14 de febrer fins a les 24 h del dilluns 15 de febrer 
de 2021.

Les fotografies s’han d’enviar una darrere l’altra, sense utilitzar carpetes, a través de 
www.wetransfer.com només a un dels següents correus: pilaes@yahoo.es o 
pilarolallasancha@gmail.com, amb el nom complet del participant i el seu 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 es 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 són 
responsables de les imatges presentades al concurs.

EXPOSICIÓ
Les fotografies d’aquesta edició seran objecte d’una exposició al pati del Casal Solleric durant el 
mes de març de 2021. L’organització avisarà amb antelació tots els participants.
La inauguració se celebrarà al pati del Casal Solleric el dia de març indicat per l’organització. Durant
l’acte d’inauguració es lliuraran els premis i els diplomes.

Sorteig d’una càmera digital compacta
Foto Ruano Pro sortejarà una càmera digital compacta el dia de la inauguració entre totes les 
persones inscrites que hagin emplenat amb les seves dades el full que se’ls lliurarà en aquest 
establiment en el moment de la seva inscripció. No t’oblidis de sol·licitar-la!

Normes covid-19
Tots els participants en la 34 PALMA FOTOGRÀFICA. Marató 2021 estan obligats a ...

- Portar la màscara reglamentària durant el temps que duri l’activitat
- Respectar la distància mínima d’1,5 metres entre persones que no convisquin
- Respectar qualsevol mesura que estigui vigent en aquest moment

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’organització i no es permet utilitzar-les per a 
participar en altres concursos.

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

Premi CEF (Centri d’Estudis Fotogràfics): curs de fotografia o vídeo
Premi EDIB: curs professional (a triar)
Premi Foto Ruano: val de 525 €
Premi Curs Fotografia Mallorca: val de 500 € canviables a l’escola

PREMI ESPECIAL



Premi Especial EMAYA: 500 € per a la millor fotografia del tema “EMAYA en acció, al servei de 
Palma”

ALTRES PREMIS
Premi CEF (Centri d’Estudis Fotogràfics): taller de fotografia a triar
Premi Betacolor: val de 100 € en revelatge o material de l’establiment

Premi 1 Mercat de l’Olivar: val de 200 €
Premi 2 Mercat de l’Olivar: 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 Manacor: 10 entrades de cinema

Els 3 primers finalistes: àlbum digital de Foto Ruano o impressió emmarcada de 30×40

Important: l’organització facilitarà el lliurament de tots els premis, però no es fa responsable dels 
problemes que puguin sorgir amb els col·laboradors a l’hora del lliurament per causes alienes a 
l’organització.
L’organització podrà canviar algun d’aquests punts si ho creu convenient. S’avisarà al més aviat 
possible.
La participació en la Marató Fotogràfica suposa l’acceptació d’aquestes Bases.

INFORMACIÓ
Pilar Negredo / Tel. 699 250696 / pilarolallasancha@gmail.com

BASES
palmafotografica.blogspot.com
www.artsmallorca.com

Protecció de dades. De conformitat amb el RGPD i la LOPDGD us informam que el tractament de les dades
que ens proporcioneu seran responsabilitat de Pilar Negredo Olalla –DNI: 01913891S– a fi de participar en
el concurs de fotografia “Palma fotogràfica”, i que a més es compromet a no cedir o comunicar la informació
a  tercers.  Com  a  objecte  del  tractament,  teniu dret  a  exercir  els  vostres drets  d’accés,  rectificació,
cancel·lació o limitació del tractament a través de pilarolallasancha@gmail.com / carrer dels Moliners, 8b,
3r esq. 07002 Palma.


