CONCURS DE FOTOGRAFIA
LA SERRA DE TRAMUNTANA 2018

L'IES Madina Mayurqa convoca el I Concurs de fotografia sobre la temàtica de la Serra de
Tramuntana. La finalitat del concurs és promoure la sensibilització dels alumnes als centres
d'Educació Secundària de les Illes Balears pel medi ambient, centrant la temàtica del concurs a un
lloc tan emblemàtic com és la Serra de Tramuntana i desenvolupar, a la vegada, la seva creativitat
potenciant l'activitat artística.
BASES
1. Poden participar-hi tots els alumnes i les alumnes d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius,
matriculats durant el present curs 2017/18 en qualsevol centre d' Educació Secundària de
les Illes Balears.
2. S'hi estableixen tres categories:
1r i 2n d'ESO
3r i 4t d'ESO
Batxillerat i Cicles formatius
3. Les obres han de ser originals i no haver estat premiades en cap altre concurs.
4. L'autor/a de les fotografies serà l'únic/a responsable de l'aparició de persones o de menors
a les seves imatges.
5. Cada participant pot presentar-hi un màxim de DUES fotografies.

6. S´admeten composicions de fotografia editades com un collage.
7. Les obres s'han de presentar d'acord a les condicions següents:
a. Cada fotografia ha d’anar acompanyada d’una frase o lema o nom.
b. Les obres poden presentar-se en format lliure
c. Revelades o impreses en paper fotogràfic
d. Presentades en suport rígid a punt de penjar
e. Sense firma ni amb cap indicatiu que n'identifiqui l'autor. Es lliuraran amb
pseudònim al dors i amb la butlleta de participació emplenada dins un sobre tancat,
amb el mateix pseudònim a l'exterior.
8. Les obres es presentaran a l'IES Madina Mayurqa de 9h a 14h a la secretaria del centre o
per correu ordinari:
I Concurs de fotografia Madina Mayurqa
IES Madina Mayurqa
Carrer de Miquel Arcas 4
07010 Palma
9. El termini de presentació de les obres es podrà fer fins el divendres dia 25 de maig de
2018.
10. El jurat estarà constituït pels professors del departament de Dibuix, un representat de la
direcció, un representant dels alumnes, un representant del personal no docent i un
representant de l'APIMA.
11. El lliurament dels premis es farà en acte públic el dijous dia 31 de maig amb la
inauguració de l'exposició dels treballs a l' Institut Madina Mayurqa. L’organització
preveu la itinerància de l’exposició en funció de la resposta dels participants.
12. Totes les obres premiades amb el primer premi, passaran a ser propietat d l'IES Madina
Mayurqa.
13. Les obres no premiades podran ser retirades del 4 al 15 de juny de 9h a 14h a l'IES
Madina Mayurqa.
14. L'organització no es responsabilitzarà de les obres no retirades després d'aquesta data.
15. El jurat podrà declarar desert qualsevol premi si s'escau.
16. El fet de participar suposa l'acceptació de les presents bases i del veredicte del jurat.
17. Els premis per categoria són:

1r i 2n d'ESO
1r premi

* 60 euros
* Diploma
* Llibre Històries de la Serra, publicat pel Consell de Mallorca.
* 1 tiquet per a dues persones per sopar al KFC de la Plaça Espanya
de Palma

2n premi

* 40 euros
* Diploma

3r premi

* 20 euros
* Diploma

3r i 4t d'ESO
1r premi

* 60 euros
* Diploma
* Una estada (una nit) per a dues persones a un Refugi de la Serra
* Llibre Històries de la Serra, publicat pel Consell de Mallorca
* 1 tiquet per a dues persones per sopar al KFC

2n premi

* 40 euros
* Diploma
* 1 tiquet per a dues persones per sopar al KFC

3r premi

* 20 euros
* Diploma

Batxillerat i Cicles Formatius
1r premi

* 60 euros
* Diploma
* Una estada per a dues persones a un Refugi de la Serra (una nit)
* Llibre Històries de la Serra, publicat pel Consell de Mallorca.
* 1 tiquet per a dues persones per sopar al KFC de la Plaça Espanya de
Palma

2n premi

* 40 euros
* Diploma
* 1 tiquet per a dues persones per sopar al KFC de la Plaça Espanya de
Palma

3r premi

* 20 euros
* Diploma

Els premis són gentilesa de l' APIMA, del Consell Insular de Mallorca i de famílies d'alumnes del
nostre institut. Hi col·labora també la Biblioteca Municipal de s’ Escorxador.

Butlleta de participació
I Concurs de Fotografia de la Serra
Fotografia

núm. ________

Pseudònim: _________________________________
Lema, frase o nom de la foto: ____________________________

Llinatges:

______________________

Nom: ___________

Centre on estudia______________________________ Localitat : ____________
Curs: __________________________
DNI: _____________________________
Edat:__________
Categoria:

1r i 2n d'ESO
3r i 4t d'ESO
Batxillerat i Cicles formatius

Telèfon: ______________
Data: __________________

Observacions:

Correu electrònic: ____________________

