
 

Bases del Concurs “El Regina a l’estiu” - Convocatòria 2022 

Participació. 

Podrà participar-hi qualsevol persona major o menor d’edat.  La inscripció 
serà gratuïta.  

La participació en aquest concurs fotogràfic pressuposa l’acceptació de les 
següents bases. 

Temàtica 

El tema general d’aquest concurs és “El Regina a l’Estiu....Creix amb tu”. 

Fotografies. 

Cada participant pot presentar tantes fotografies com vulgui.  Les 
fotografies han de ser inèdites, moralment correctes i no han d’haver estat 
guardonades en altres concursos.  Poden aparèixer o no persones, familiars 
i/o alumnes del centre. 

Normes de presentació, valoració i format. 

Heu de presentar una foto amb la temàtica de les vacances o no, on 
aparegui relacionat d’alguna manera el logo del Regina. 

* Hi ha d’aparèixer el logo de l’escola o intuir-se alguna de les seves 
parts.  Podeu fer servir qualsevol suport oficial imprès del logo del 
Centre (samarreta escolar, samarreta Casal, carpetes, xandall escolar, 
imatge digital del web, etc.), en color o blanc i negre. 

* Es valorarà la qualitat de la imatge (claredat, color, enfocament, etc.) 

* Es valorarà el disseny artístic i composició. (idea, originalitat, sentiment 
d’alegria, etc.) 

* Podeu aplicar, si voleu, algun filtre de retoc digital (colors, brillantors, marcs, 
etc.). El jurat valorarà llavors si ha estat un complement per millorar la 
qualitat artística o una eina que ha acabat modificant de manera 
desmesurada la situació real de la fotografia original. 



* Les fotografies han d’haver estat fetes com a mínim amb càmeres de 6 MP 
i una mida superior a 1500 píxels per cada costat. (Actualment tots els 
mòbils o càmeres fotogràfiques digitals ja compleixen aquests mínims).  
Poden ser tant verticals com horitzontals. 

Mode de lliurament i dates. 

Les fotografies s’han d’enviar en mida original abans del  
dia 19 de setembre del 2022 al correu electrònic:   
   

concurs@reginahorta.com 
A l’assumpte del mail heu de posar el vostre cognom, el nom i la paraula 
concurs 2022.  (Ex: Vila Gutiérrez Teresa concurs 2022). 

Dins del cos del missatge heu de deixar les vostres dades: 

 Un altre cop nom i cognoms. 
 Telèfon de contacte. 
 Una breu explicació de la imatge presentada com per exemple que   
 voleu transmetre o on s’ha fet aquesta foto (optatiu). 

L’elecció i notificació del guanyador o guanyadora per part d’un jurat es 
farà el divendres 23 de setembre de 2022. Ens posarem en contacte amb 
els/les guanyadors/es per escollir una data per fer entrega dels premis. 

Jurat. 

El jurat del concurs estarà format per 6 persones. 

- La Directora del centre. 
- Un representant de l’AFA. 
- Dos representants dels mestres. 
- Dos representants del departament audiovisual de l’escola. 
- Un representant dels alumnes. 

A més, se sumaran 5 punts a la foto guanyadora de les votacions del 
vot popular que es faran durant la setmana del 19 al 23 de setembre de 
2022 al web de l’escola (reginahorta.com) mitjançant un formulari. 

El nom dels membres del jurat es farà públic el dia del lliurament dels premis. 
El jurat podrà declarar el premi desert si cap de les imatges compleix els 
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mínims establerts a les bases del concurs. El jurat podrà resoldre qualsevol 
circumstància no prevista en aquestes bases, i serà inapel·lable.  

Cada membre del jurat votarà les 5 fotografies que més li han agradat 
atorgant una puntuació de l’1 al 5.  Les dues fotos més votades globalment 
(un cop afegit els 5 punts del jurat popular) seran la guanyadora i la finalista.  
En cas d’empat, el jurat tornarà a fer una ronda de votacions només amb 
aquestes imatges atorgant 1 i 2 punts.  

Premis. 

Hi ha dos premis cedits per la Direcció i l’AFA de l’escola Regina Carmeli 
Horta.  

• El primer premi serà: 

Un estabilitzador de mòbil ZHIYUN 
Smooth Q4 Combo per fer més 
increïbles els vostres vídeos i fotos.   

t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=b843_1L6sUg 

(El model pot variar segons les existències)    

 

• El segon premi serà: 

Sessió fotogràfica professional 
(individual, familiar, exterior o 
interior) amb l’elecció de 15 
fotografies editades a alta 
resolució en format digital.  (Les 
fotografies amb decorats d’interior poden 
ser amb decorats d’estiu o de Nadal, 
aquesta darrera es faria a partir de 
novembre). 

(Els colors de les imatges poden no ser 
aquests depenent de l’estoc de la botiga) .

ttps://www.youtube.com/watch?v=b843_1L6sUg
ttps://www.youtube.com/watch?v=b843_1L6sUg


Obres premiades i no premiades. 

Un cop el jurat esculli la fotografia guanyadora, l’escola es posarà en 
contacte amb l’autor o autora mitjançant el nombre de telèfon que va 
aportar al mail, per correu electrònic i també es farà públic a la pàgina web 
de l’escola i a les xarxes socials. 

Tant la fotografia guanyadora com les fotografies no guanyadores que ens 
feu arribar es publicaran al web de l’escola i/o a les nostres xarxes socials. 

L’escola també podrà fer ús d’aquestes fotografies com a imatges 
publicitaries del nostre Centre. 

Per tant, els autors o autores, al participar al concurs, cedeixen tots els 
drets d’aquestes imatges a l’escola Regina Carmeli Horta. 

Responsabilitats. 

Els participants es responsabilitzaran que no hi hagi drets de tercers en les 
fotografies presentades i que no es puguin fer reclamacions per drets 
d’imatge. També es responsabilitzaran de les reclamacions que puguin 
presentar les entitats de drets de la propietat intel·lectual, a les quals els 
participants poden estar adscrits, en cas de fer servir imatges que no siguin 
vostres o originals.  

Modificacions de les bases. 

L’organització del concurs es reserva el dret de modificar qualsevol base 
d’aquesta convocatòria, especialment les referents a les dates de l’exposició 
i del veredicte. En cas de modificació del premi, el nou model haurà de ser 
de la mateixa gamma, qualitat o preu. En tot cas, qualsevol modificació 
s’avisaria amb antelació via web de l’escola: reginahorta.com 

Consultes. 

Per a realitzar qualsevol consulta sobre el concurs podeu enviar un mail a 
concurs@reginahorta.com . Si necessiteu el nostre logo podeu descarregar-
ho de: 

https://app.box.com/s/7dm8wfslzsdtmfcov1juxhcneq4di4aa 

Animeu-vos a participar.   
Molta sort. 

La Direcció i l’AFA de l’Escola Regina Carmeli Horta.
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