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ÀREA DE JOVENTUT 

BASES DEL CONCURS FOTOGRAFIA I DIBUIX  DEL CONFINAMENT  

 

1. Qui pot participar al concurs? 

Poden participar totes les persones que ho desitgin, de qualsevol edat, sempre i 

quan en el moment del confinament resideixin al terme municipal de Artà. 

 

2. Què s’ha de fer per participar? 

Hi ha dues formes de participar (pots participar a 1 o a les 2): 

1.- Les famílies han de fer un dibuix A3 o A4 que representi el moment que 

estem passant (per exemple amb el lema tot anirà bé, representant la familia 

confinada, etc.)  

 

Un cop fet el dibuix, la família s’ha de fer una foto i s’ha d’enviar, amb un títol 

representatiu, al correu electrònic centrejove@arta.cat .  

Així com es vagin rebent els correus amb les fotografies, s’aniran publicant a 

les xarxes socials de la Àrea de Joventut, -Facebook (Àrea Joventut Artà 

Colònia) i Instagram (arta.jove)-. És imprescindible per participar al concurs 

que les famílies guardin el dibuix. 

 

2.- Has de fer una foto a un moment que per a tu, representi el que és o ha 

estat el confinament (per exemple: veïns ballant als balcons, nins i nines 

dibuixant, etc.)  

 

Un cop s’hagi fet la fotografía, s’ha d’enviar al correu electrònic 

centrejove@arta.cat . 

Així com es vagin rebent els correus, s’aniran publicant a les xarxes socials de 

l’àrea de Joventut (Facebook i Instagram) 
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3. Com es participa? 

 

La participació és 1 per família, en el cas del dibuix, i 1 per persona, en el cas 

de la fotografia.  

 

Com s’ha apuntat al punt anterior, per participar al concurs cal enviar el 

dibuix o bé la fotografia al correu centrejove@arta.cat, tenint en compte les 

següents precisions: 

 

- S’ha d’indicar com assumpte del correu electrònic: CONCURS DE 

FOTOGRAFIA I DIBUIX 

- En el cos del missatge s’han de posar les següents dades: nom/s i llinatges 

del participant/s o família,  carrer des d’on s’ha fet el dibuix o fotografia, 

correu electrònic i telèfon de contacte i títol del dibuix o la fotografia. 

- Si voleu que us etiquetin a les xarxes socials quan publiquin les vostres 

imatges, ho heu de fer saber al correu indicant les vostres xarxes socials.  

 

4. Quan s’ha d’enviar? 

 

Es poden enviar fotografies i dibuixos durant tot el temps que duri l’estat 

d’alarma.  

 

5. Exposició, concurs i premis. 

 

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, es preparà una exposició de les 

fotografies i dibuixos que s’hagin presentat durant el temps establert de 

participació. 

 

Les famílies que hagin fet el dibuix, hauran de entregar el dibuix perquè es 

puguin exposar. L’entrega es realitzarà al centre jove durant el seu horari 

habitual.  

 

Quan es realitzi l’exposició, es farà el concurs i els guanyadors seran escollits 

per votació popular. 
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Hi haurà 6 premis sorpreses: 

- 3 premis per les 3 fotografies més votades 

- 3 premis pels 3 dibuixos més votats 

Això no obstant, hi haurà un detall per totes les persones que hagin participat 

al concurs.  

 

6. Codi ètic 

 

a) La participació a aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. 

b) Els participants del concurs es responsabilitzen de possibles conflictes 

que puguin sorgir de l’ús de les obres presentades, en els casos de 

possible infracció de drets d’honor, a la intimitat de les persones o a la 

imatge 

c) Els participants autoritzen a l’organització a exhibir les obres, sempre 

indicant-ne l’autoria, així com també altres activitats, sempre i quan no 

tinguin finalitat comercial. 

d) Els concursants es responsabilitzen que a les seves obres no hi hagi drets 

de tercers i de tota reclamació pel dret d’imatge. 

 

e)  Els dibuixos i les fotografies guanyadores esdevindran propietat de 

l’organització, la qual es reserva el dret de reproduir-les o publicar-les en 

totes les ocasions que es consideri oportunes, indicant-ne sempre 

l’autoria. 

f) Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases podrà ser resolta 

per l’organització. 

 

Per qualsevol dubte: 

NOM DE CONTACTE: MIQUEL DANIEL SOLIVELLAS AMER 

E-MAIL DE CONTACTE: centrejove@arta.cat 
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