Bases del concurs
Quin és l’objectiu del concurs?
El II concurs de fotografia de la Plataforma del Voluntariat de les Illes, amb el lema «Captura el
voluntariat», té per objectiu donar a conèixer una visió personal del voluntariat que es desenvolupa
a les entitats de les Illes Balears en qualsevol dels seus àmbits: social, esportiu, educatiu, d’oci i temps
lliure, mediambiental, sociosanitari, ...

Qui pot participar-hi?
El concurs està obert a totes les persones voluntàries, professionals, col·laboradors i persones ateses
que formin part d’entitats de voluntariat de les Illes Balears.

Quines característiques han de tenir les fotografies?
Cada participant pot presentar dues fotografies, que ha de ser obra de l'autor/a i ha de tenir caràcter
inèdit. Cada imatge haurà de tenir un títol i una línia de descripció on s’inclogui el nom del projecte o
activitat de voluntariat, l’entitat i el lloc.
Les fotografies han de representar alguna activitat o acció relacionada amb el voluntariat a les Illes
Balears.
Si a les fotografies hi apareixen persones clarament identificables, caldrà aportar el seu consentiment
per escrit, d'acord amb el següent M
 ODEL

Com s’han de presentar les fotografies?
Format
Les fotografies es presentaran en format .jpg i han de tenir una dimensió mínima, pel costat més
llarg, de 30 cm (equivalents a 3.543 píxels) i una resolució de 300 dpi per a la seva publicació en
suport imprès.
Tramesa
Les fotografies s’han de trametre mitjançant correu electrònic a la següent adreça
plavib@plataformavoluntariat.org indicant a l’assumpte C
 oncurs Fotografia 2019 i donant a conèixer el
nom complet i un telèfon de contacte.
El termini de presentació de fotografies comença dia 2 de setembre i finalitza el 31 d’octubre
de 2019.
No es valoraran imatges ofensives o discriminatòries.
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Com es seleccionaran les fotografies guanyadores?
Una comissió formada per dos membres de la Comissió Executiva de la Plavib, un representant de la
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, un representant de la Fundació bancària La
Caixa, un professional del món de la imatge, un professional del disseny i un tècnic de la plataforma
que aixecarà acta de les sessions. De totes les fotografies rebudes es seleccionaran un màxim de 45
fotografiess que seràn impreses per formar part d’una exposició emmarcada en els actes
commemoratius del Dia Internacional del Voluntariat i el Desenvolupament Sostenible 2019.
De les 45 fotografies seleccionades es farà una segona selecció, d’un màxim de 12 propostes, que
formaran part del calendari de la Plataforma 2020.
Les 12 f otografies guanyadores es faran públiques en el marc dels actes commemoratius del Dia
Internacional del Voluntariat i el Desenvolupament Sostenible 2019.

Quins premis hi haurà?
Les 12 f otografies guanyadores seran les imatges del calendari de la Plavib 2020
L’autor de la fotografia guanyadora tindrà un premi en metàl·lic de 275€ i amb vals per valor de 125€
en productes i serveis de programes d’economia social de les entitats de la Plataforma del Voluntariat.
(*)
Les 11 millors fotografies, després de la guanyadora, rebran dos vals de compra per un valor de 25€
cadascun que podran bescanviar per productes i serveis de programes d’economia social de les
entitats de la Plataforma del Voluntariat. (*)
Les 12 persones guanyadores rebran material de la Plataforma de Voluntariat i dos calendaris quan
estiguin impresos.
Difusió de les fotografies
Les 12 fotografies guanyadores seràn les imatges del calendari de la Plataforma del Voluntariat 2020, i
seran emprades tant en suport web com imprès, i se’n farà difusió amb la indicació del nom dels seus
autors.
Les fotografies premiades es publicaran a la web i a les xarxes socials de la Plavib, amb la indicació
del nom dels seus autors.
Drets d’ús:
Presentant les imatges al concurs cedeixen els seus drets d’ús a la Plataforma del Voluntariat
de les Illes i les imatges passaran a formar part del banc de recursos de difusió de l’entitat. En
l’ús de les imatges sempre que sigui possible es mencionarà l’autoria.
La participació en el Concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
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(*) Els productes i serveis de programes d’economia social on es podran bescanviar els vals,
s’informarà mitjançant la pàgina web.

Aquest concurs té el suport de:
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