
 

I Concurs de Fotografia On-line: l’ALBUFERA 

 

BASES 

Amb aquest concurs es pretén generar un procés participatiu per disposar d’imatges 

fotogràfiques de qualitat del Parc Natural de l’Albufera per a decorar les sales i instal·lacions 

de les edicions de la Fira de l’Albufera. 

Les fotografies presentades apareixeran tant en la pàgina web de l'Associació Cultural Fira 

Albufera www.firaalbufera.org i en la de Facebook www.facebook.com/firaAlbufera.  

Qualsevol persona podrà votar en la web i en Facebook ("Me gusta") la o les fotografies que 

més li agraden. 

 

1. Participants. 

Podran prendre part en el Concurs totes les persones físiques, que tinguen complits els díhuit 

anys en la data en què finalitze el termini de presentació. 

No podran presentar-se al concurs els integrants de la Junta Directiva de l'Associació Cultural 

Fira Albufera, els familiars directes i els membres del jurat. 

2. Nombre d’obres. 

Cada autor podrà presentar un màxim de 3 fotografies sempre que siguen originals de l'autor, 

no premiades en altres concursos i realitzades en el Parc Natural de l'Albufera (València). En 

casos de coautoría, s'haurà de presentar autorització expressa del coautor.  

3. Tema. 

Les fotografies hauran d'estar realitzades en el Parc Natural de l'Albufera i versar sobre 

qualsevol element relacionat amb el patrimoni natural, cultural, econòmic i social de 

l'Albufera, establint-se les categories següents: 

a) Paisatge, fauna, flora i altres recursos naturals.  

b) Medi ambient urbà. Activitats en el llac de l'Albufera.  

 



4. Format. 

Les fotografies en format digital han de ser arxius JPG o PNG, amb un nivell de qualitat "alt" i 

no superior a 5Mb. No s'acceptaran muntatges o trucatges. Només es permetran 

reenquadraments de l'original, els ajustos necessaris de nivells, equilibri de color, brillantor, 

contrast, etc. de la imatge. Les 20 fotografies finalistes hauran d'entregar-se amb el format 

RAW o si no n'hi ha el de màxima qualitat. 

5. Presentació. 

Es participarà per mitjans telemàtics, mitjançant l'enviament de cada fotografia, per separat, a 

l'adreça de correu electrònic firaalbufera@gmail.com especificant exactament en l'assumpte 

del correu les paraules "CONCURS FOTOGRAFIA FIRA ALBUFERA 2014".  

L'organització enviarà un correu confirmant la participació. Cada correu electrònic ha 

d'incloure la o les fotografia i un document adjunt amb la informació següent:  

Títol obra: 

 

Lloc on s’ha realitzat la foto: 

 

Data: 

 

Categoria: 

 

Nom i Cognoms: 

 

D.N.I: Telèfon: Correu electrònic: 

 

Domicili: CP: Població: 

En cas de coautoria, autorització del coautor, En. /Na. ___________________________________ amb 

DNI _____________________ coautor de l’obra _________________________________________ 

autoritza a En./Na. ________________________________________________________, amb DNI: 

__________________ a la seva presentació i participació al I Concurs de Fotografia On-Line l’Albufera. 

 

Autoritze la reproducció i l’exhibició d’esta fotografia i publicació per qualsevol medi i format a  favor de 

l’Associació Cultural Fira Albufera, sempre que es cite el nom de l’autor. 

 

 

Signatura: __________________________________ 

 

  



L'Associació Cultural Fira Albufera pujarà cada fotografia rebuda a la pàgina web 

www.firaalbufera.org i a la de Facebook www.facebook.com/firaAlbufera perquè qualsevol 

persona puga votar-la usant "Me gusta".  

6. Termini. 

La convocatòria queda oberta des de les 0:00 hores del dia 1 de febrer de 2014 fins a les 24:00 

hores del dia 30 d'abril de 2014.  

L'Associació Cultural Fira Albufera pujarà totes les fotografies rebudes a la pàgina de Facebook 

www.facebook.com/firaAlbufera i a la pàgina web www.firaalbufera.org el dia 1 de maig de 

2014.  

El termini per a votar la fotografia o fotografies particularment s'obrirà el dia 1 de maig de 

2014 a les 14:00 hores i acabarà a les 14:00h del dia 15 de maig de 2014 

7. Jurat.  

El jurat ho formarà una Comissió composta per dos membres de l'Associació Cultural Fira 

Albufera, el Director Conservador del Parc Natural de l'Albufera o la persona en qui ell delegue 

i dos fotògrafs de reconeguda experiència.. 

Les 30 fotografies que més vots hagen obtingut formaran el grup sobre les quals el jurat triarà 

les 20 finalistes. D'estes finalistes, el jurat decidirà dues fotografies premiades, una per cada un 

dels temes proposats.  

Els criteris d'avaluació del jurat seran l'originalitat, la qualitat fotogràfica i la representativitat 

dels distints valors del Parc Natural.  

L'Associació Cultural Fira Albufera imprimirà i emmarcarà estes fotografies que seran 

exposades en la III Fira de l'Albufera. 

8. Resolució. 

La resolució del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia 1 de juny de 2014 en la pàgina de 

Facebook i la web abans mencionades. Al mateix temps serà notificat als premiats a través de 

correu electrònic.  

9. Premis. 

Els premis del Concurs es concediran a aquells treballs que expressen major originalitat, 

impacte, tècnica i dimensió didàctica. S'atorgaran els premis següents:  

 Per als dos guanyadors un llibre electrònic (e-book) o una computadora portàtil 

(Tablet).  

 



 Per als 20 finalistes un passeig amb barca pel llac de l'Albufera.  

 

Hi haurà un premi especial per a la fotografia triada per l'Organització de la Fira, que 

apareixerà en la pàgina inicial de la web oficial de l'Associació almenys durant un any. Este 

premi consistirà en un lot de productes típics.  

Aquests premis, que són individuals, podran declarar-se deserts a juí del Jurat 

10. Drets. 

La participació en el Concurs comporta la cessió per part de les persones participants a favor 

de l'Associació Cultural Fira Albufera dels drets de reproducció, distribució i comunicació 

pública sobre les obres fotogràfiques, sempre citant la procedència i el seu autor/a.  

L'organització del Concurs no es responsabilitza de qualsevol utilització fraudulenta de les 

fotografies.  

11. Compromisos dels participants. 

Tots els participants, pel fet de ser-ho, accepten íntegrament les presents Bases, així com la 

resolució per l'organització de qualsevol problema no arreplegat en estes.  

Qualsevol incidència no prevista en les bases serà resolta per l'organització del concurs.  

12. Protecció de Dades. 

En compliment de què disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, l'Associació Cultural Fira Albufera li informa que les seues dades personals només 

seran utilitzats en allò que s'ha relacionat amb este concurs. 


