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BASES: 
 
1a PARTICIPANTS:  
 
Podrà participar en el concurs qualsevol persona, amb l'excepció dels membres del jurat oficial. 
 
2ª  MODALITATS 
 
Hi hauran 3 modalitats definides per edats: 
 
1a Modalitat:   fins a 10 anys 
2a Modalitat:   de 11 a 17 anys 
3a Modalitat :  de 18 en endavant. 
 
3a TEMÀTICA:  Els temes per cada modalitat seran: 
 
A) Modalitat fins a 10 anys               ”AIGUA” 
 
B) Modalitat de 11 a 17 anys           ”VENT” 
 
C)              Modalitat de 18 anys en endavant          ”LLUM” 
 
4a OBRES:  
 
Cada participant podrà presentar només una fotografia, havent de ser aquesta original i inèdita i no haver sigut 
premiada amb anterioritat en altres concursos, webs o qualsevol altre mitjà digital o imprès. 
 
Els participants es responsabilitzen totalment de ser els únics autors, que no existeixin drets a tercers, així com de 
tota reclamació per drets d'imatge de qualsevol tipus sobre les obres presentades al concurs. 
 
Les fotografies no podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre mitjà. Tampoc s'acceptaran 
fotomuntatges. Només es permetran mínimes correccions de color i lluminositat. En cas de dubtes, el jurat podria 
sol·licitar a l'autor/a l'arxiu RAW (o l’original, en el format que sigui) per a la seva comprovació. 
 
El autor/a, li donarà un nom a la fotografia que presenti. 
 
5a PRESENTACIÓ:  
 
Es recomana que les fotografies es presentin en suport informàtic (digital), en .JPEG (de telèfon o càmera 
convencional) o .TIFF, amb una resolució màxima de 300 ppp, i en general, que el seu “pes” no sigui major que 5 
MB, sent el nom de l'arxiu, el nom de l'obra i el pseudònim de l'autor. 
 
En cas que les obres es presentin en format físic, aquestes hauran de tenir un format mínim de 25x35 cm i un 
màxim de 40x50 cm i aniran muntades sobre cartó ploma o “passpartout” de 40x50 cm i en el dors haurà de figurar 
el nom de l'obra, el pseudònim de l'autor, i la modalitat en la que es presenta. 
 
6a ENVIAMENT: Les fotografies en format digital, s'enviaran per email a:   info@esglesiaredemptor.org 
 
En el missatge del correu, a més de la fotografia adjuntada, haurà de figurar el nom i el pseudònim de l'autor, que 
només coneixerà el destinatari del correu (El Sr. Carles Pàmies, secretari de l'Església del Redemptor), i que només 
revelarà una vegada que es publiquin els premis, i també caldrà indicar a quina modalitat està concursant. 
 
Les fotografies en format físic es remetran per correu, agència, o en mà a la següent adreça: 
Església Evangèlica Baptista del Redemptor 
2on Concurs de Fotografia 
Carrer Moratín, 105 
08206 Sabadell (BARCELONA) 
 
Juntament amb la fotografia es remetrà un sobre amb el nom de la fotografia a l'exterior. Dins del sobre 
s'acompanyaran les següents dades de l'autor: Nom, cognoms, pseudònim, data de naixement, adreça, codi postal, 
municipi, província, país, telèfon i correu electrònic). 
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L'ORGANITZACIÓ no es responsabilitza de la deterioració produïda en l'enviament, per la qual cosa l'embalatge 
haurà de ser prou resistent. 
 
7a TERMINI D'ADMISSIÓ:  
 
El termini per a presentar les obres estarà obert del 1 de Juliol al 25 de Setembre de 2022.  
 
No s'admetran obres presentades amb posterioritat a la data de finalització, a excepció d'aquelles que es presentin 
en format físic, i la data d’enviament de correus o agència, sigui igual o anterior a aquesta data, encara que siguin 
rebudes una vegada conclòs el temps estipulat. 
 
8a PREMIS (per a cada modalitat):  
 
Primer Premi: Placa i Certificat de primer premi, Segon Premi: Certificat i un Tercer Premi: Certificat. A més 
s'atorgaran dos certificats d'accèssits als classificats en quart i cinquè lloc de cada modalitat. 
 
9a FALLADA:  
 
A partir del 26 de Setembre, i fins el 16 d’Octubre, les obres rebudes estaran publicades a l’Instagram i a la web de 
l’Església del Redemptor, mitjança d’un formulari web que es publicarà a la mateixa web, a fi de  que el Jurat 
Popular pugui puntuar totes les fotografies. 
 
Valoració de les fotografies: 
Cada fotografia es puntuarà d'1 a 10 i es ponderarà pel nombre de votants. El mínim de vots populars per poder 
obtenir puntuació popular, serà de 10 vots. 
 
També, per part del Jurat oficial,  s’aplicarà als vots populars un coeficient que tindrà en compta el nombre total de 
vots de cada fotografia per tal d’afavorir a aquells que hagin tingut més vots. 
 
La valoració definitiva de les obres es realitzarà combinant la puntuació popular i la del Jurat oficial, amb un pes del 
70% per a aquest, i del 30% per a la valoració popular. 
 
La decisió del jurat es notificarà el 5 de Novembre de 2022, partir de les 19 h. i serà comunicat expressament per 
l'organització a tots els assistents, i als premiats en l'acte de lliurament de premis que es realitzarà a aquesta data a 
la seu de l’Església del Redemptor. De la mateixa manera, l'organització de l’Església del Redemptor, difondrà 
aquesta informació als mitjans de comunicació, a la seva pàgina web i a través dels canals que cregui convenients. 
 
Durant l'acte de lliurament dels premis del dia 5 de Novembre, es realitzarà una exposició amb totes les fotografies 
presentades. 
 
10a EL JURAT:  
 
El jurat oficial estarà format per dos membres de cada església representada, que atenent a criteris de creativitat i 
qualitat tècnica entre d’altres, dintre de cada modalitat i el corresponent tema, seleccionarà les obres premiades 
depenent de la seva valoració i la de la valoració popular.  
 
11a DEVOLUCIÓ D'OBRES:  
 
Les obres que no hagin estat premiades es remetran al seu autor/a, si aquest així ho sol·licita, i amb el mateix 
procediment en el qual es van enviar. 
 
12a DRETS D'AUTOR:  
 
Les obres premiades, quedaran en propietat de cada església representada. 
 
La propietat intel·lectual i autories de la resta de les obres, seran sempre de l'autor/a. Les esglésies representades, 
hauran de fer constar en futures reproduccions impreses o per qualsevol mitjà digital el nom de l'autor/a. 
 
13a ACCEPTACIÓ DE LES BASES:  
 
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d'aquestes bases i de la decisió 
inapel·lable del jurat oficial. 


