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CONCURS de FOTOGRAFIA.  45 anys del GOB Menorca - La MENORCA que ESTIMAM

Amb  motiu  dels  45  anys  d’existència  del  GOB  a  Menorca,
organitzem aquest concurs amb la intenció d’emfatitzar mitjançant el
llenguatge fotogràfic els valors naturals que l’illa conserva. Volem
remarcar  que,  malgrat  tots  els  impactes  negatius  que amenacen
l’equilibri  natural,  Menorca  manté  una  biodiversitat  i  un  paisatge
remarcables, que ens motiven a treballar per aconseguir l’equilibri
entre l’activitat humana i la conservació d’aquests valors naturals.
No volem idò obres de denúncia de la problemàtica ambiental, sinó
fotografies en positiu que ens animin a tots a seguir endavant molts
d’anys més.

BASES PARTICIPATIVES

• Participants. Tothom que ho desitgi.

• Inscripció. Gratuïta.

• Obres. Fins a quatre per autor, monocromes o en color.

• Format. Costat més llarg mínim de  3500 píxels. Resolució mínima de 300 ppp. Format JPG.
Sense marques d'aigua, signatures ni copyright.

• Lliurament. Les  imatges  s'han  d'enviar  com  arxius  adjunts  al  correu  electrònic:
administracio@gobmenorca.com  Assumpte:  Concurs  de  fotografia.  En  el  correu  principal
s'haurà de fer constar el nom i llinatges de l'autor, e-mail i telèfon.

• Identificació. El títol de l'obra haurà de ser el títol de l'arxiu adjunt en el correu. El GOB es
compromet a que les dades de l'autor no figurin en les imatges que arribin al jurat.

• Jurat. Estarà format per tres persones: un fotògraf reconegut, un representant del GOB expert
en natura i una persona reconeguda de l'àmbit social menorquí.

• Treball del Jurat. Els membres del jurat seleccionaran digitalment trenta obres, i, d'aquestes
trenta, escolliran el primer premi, el segon i el tercer.

• Exposició de les obres seleccionades. Les trenta obres seleccionades s'imprimiran en paper
A3+ (329x483 mm) i  s'exposaran,  indicant  l'autor,  al  Claustre del  Carme de Maó del 25 de
novembre al 20 de desembre. També es podran veure totes les fotografies presentades, que
seran projectes en una pantalla. Queda oberta la possibilitat de traslladar l’exposició a d’altres
indrets amb posterioritat.

• Propietat de les obres impreses. Una vegada acabada l'exposició de les obres seleccionades,
es lliuraran les fotografies impreses a cada autor.

• Premis. 

◦ Primer premi amb una dotació de 300 € en metàl·lic i un lot de productes de finques amb
acord de custòdia agrària valorat en 75 €. 

◦ Segon premi amb una dotació de 150 € en metàl·lic i un lot de productes de finques amb
acord de custòdia agrària valorat en 50 €.

◦ Tercer premi amb una dotació de 50 € en metàl·lic i un lot de productes de finques amb
acord de custòdia agrària valorat en 25 €.

• Drets de l'obra. Els participants autoritzen al GOB per reproduir lliurament les seves obres,
citant sempre el nom de l’autor.

• Termini. El termini d'acceptació d'obres serà el 4 de novembre de 2022.
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