
B A S E S  

CONCURS FOTOGRÀFIC “DECORA/TUNEJA LA TEVA BICICLETA” 

1. Condicions generals del concurs 

La Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Maó organitza un concurs fotogràfic dirigit als infants 
i fillets/etes d’entre 8 i 12 anys, que premiarà la fotografia de la bicicleta més ben decorada.  

El concurs es regirà per les presents bases. Tots els infants i fillets/etes participants, pel simple fet de 
la seva participació, accepten les bases i les normes que se’n deriven. 

2. Temàtica i característiques 

Les fotografies es podran presentar en color o en blanc i negre, i hauran d’anar acompanyades amb 
un títol. 

Les persones que desitgin participar-hi hauran d’enviar una fotografia de la seva bicicleta; 
principalment, el jurat valorarà l’originalitat i la capacitat creativa de la proposta. 

Les fotografies hauran de tenir un format JPEG i una mida mínima de 1500 x 2300 píxels, un pes 
màxim d’arxiu de 12 Megabytes (Mb) i una resolució d’almenys 300 píxels per polsada (ppp).  

S’admeten l’edició i el retoc fotogràfic de l’obra, que haurà d’estar lliure de qualsevol marca d’aigua, 
signatura o similar.  

No s’admetran fotografies que no tractin la temàtica específica del concurs. 

3. Durada del concurs 

El concurs començarà el 5 de juny de 2021, a les 11.00 hores, i finalitzarà el 19 de juny de 2021, a 
les 23.59 h.  

L’inici i el final del concurs, respectivament, es donaran a conèixer a través dels diferents canals de 
comunicació institucionals: pàgina web de l’Ajuntament (www.ajmao.org), Facebook (Ajuntament 
de Maó), Instagram (@ajuntamentmao), Twitter (@AjuntamentMao) així com per altres mitjans de 
comunicació. 

Les fotografies que es presentin fora del termini fixat no es comptabilitzaran com a participacions 
vàlides. 

4. Persones legitimades per participar en el concurs 

Podran participar en el present concurs fotogràfic tots aquells infants i fillets/etes amb edats 
compreses entre els 8 i els 12 anys que resideixin al municipi de Maó. 

5. Mecànica del concurs 

Per poder participar en el present concurs fotogràfic, serà necessari seguir les passes següents: 

a) Cada participant enviarà una fotografia, com a màxim, en format digital, a l’adreça electrònica  
concursfotografiainfants@ajmao.org. 

b) La fotografia anirà acompanyada per un títol. 

c) La instantània serà enviada al concurs per correu electrònic, indicant-hi, a l’apartat de 
l’assumpte: CONCURS FOTOGRAFIA DECORA/TUNEJA LA TEVA BICICLETA, amb el 
nom i llinatges de l’autor/a. En el cos del correu, s’hi haurà d’indicar un número de telèfon de 
contacte. 

d) Finalitzat el termini per a la presentació de fotografies, els membres del jurat seleccionaran la 
fotografia guanyadora en un termini màxim de deu dies. 

6. Elecció  



La fotografia guanyadora serà escollida pel jurat entre aquelles que compleixin tots els requisits 
descrits. 

Les fotografies participants seran originals i no es podran haver presentat a altres concursos, públics 
o privats, ni estar pendents de resolució en cap altre certamen. 

L’Ajuntament de Maó es reserva el dret d’ús de la fotografia guanyadora, amb el benentès que 
sempre farà menció de l’autor/a de l’obra. 

L’Ajuntament de Maó es reserva el dret d’eliminar qualsevol fotografia de mal gust o inapropiada, 
així com qualsevol classe de contingut que la institució consideri que no resulta adequat que es 
publiqui; per tant, les propostes que presentin les citades característiques podran ser desqualificades i 
eliminades en qualsevol moment. 

7. Jurat 

El jurat del concurs estarà format per personal tècnic dels departaments municipals de Medi Ambient 
i de Mobilitat, respectivament. 

8. Veredicte 

El veredicte del jurat es farà públic mitjançant un comunicat oficial, publicat als diferents canals 
institucionals: pàgina web de l’Ajuntament (www.ajmao.org), Facebook (Ajuntament de Maó), 
Instagram (@ajuntamentmao) i Twitter (@AjuntamentMao). Entre totes les propostes dels infants i 
fillets/etes participants, s’escollirà una única fotografia, l’autor/a de la qual serà considerat 
guanyador/a del concurs. 

9. Premi 

L’infant o fillet/a autor/a de la fotografia guanyadora del concurs rebrà com a premi una bicicleta 
marca Rockrider (model per a 8-12 anys). 

10. Elecció  

L’elecció de l’infant o fillet/a guanyador/a es realitzarà en un termini màxim de deu dies, a partir de 
la data de finalització del concurs. Personal de l’Ajuntament contactarà telefònicament amb l’infant o 
fillet/a guanyador/a, per comunicar-li oportunament el resultat. 

11. Protecció de dades 

En compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades, relatiu a la protecció de les persones 
físiques en el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la participació en 
el present concurs també suposa el consentiment de la persona participant perquè l’Ajuntament de 
Maó les tracti de manera automatitzada, amb la finalitat de facilitar que l’organització dugui a terme 
la gestió de l’entrega del premi. 

12. Responsabilitats 

En el cas que les dades facilitades per qualsevol de les persones participants contenguin qualque 
error que impossibiliti la seva identificació i/o localització, l’Ajuntament de Maó queda eximit de 
qualsevol responsabilitat. 

L’infant o fillet/a participant té la responsabilitat de comptar amb la necessària autorització de les 
persones que puguin aparèixer a la seva fotografia. No serà necessari presentar la referida 
autorització a l’Ajuntament de Maó, que declina qualsevol responsabilitat en aquest sentit. 

13. Canvis 

L’Ajuntament de Maó es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases, en la mesura que no 
perjudiqui els drets de les persones participants en el concurs. 

 

Maó, maig de 2021 


