
CONCURS  FOTOGRÀFIC  PER IL·LUSTRAR  LA PORTADA  DEL  LLIBRE 
PLANTES DE MENORCA EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE+ RENEIX

BASES DEL CONCURS

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera prepara l'edició d'un llibre guia sobre la 
biodiversitat  florística  de  l'illa  de  Menorca,  en  el  marc  de  les  accions  de 
divulgació que es desenvolupen amb el projecte LIFE+ RENEIX “Restauració 
d'hàbitats d'espècies prioritàries a l'illa de Menorca”. 

Amb vista a il·lustrar la portada del llibre, l'Agència convoca el present concurs 
de fotografia digital. Així, la imatge guanyadora del concurs serà l'escollida com 
a imatge de portada. 

La  guia  inclou  il·lustracions  i  descripcions  de  les  principals  espècies  que 
conformen la flora de Menorca,  així com els  deu itineraris interpretatius de  la 
flora de Menorca, creats en el marc del projecte LIFE+ RENEIX.

TEMA

Les fotografies presentades han d'haver estat fetes a l'illa de Menorca i poden 
presentar una espècie, hàbitat o paisatge de l'illa.

COM PARTICIPAR-HI?

Els concursants  han de presentar les seves imatges al concurs  a través de 
l'adreça electrònica: life.reneix@cime.es.

Juntament  amb la  fotografia,  han  d'indicar  les  dades  següents:  títol  de  la 
fotografia, lloc on va ser presa la fotografia i dades personals de l'autor (nom i 
llinatges, telefon de contacte, data de naixement, número de DNI, adreça postal 
i adreça electrònica de contacte).

Totes les fotografies que no vagin acompanyades d'aquestes dades, quedaran 
automàticament excloses del concurs.

Cada concursant podrà presentar al concurs un màxim de 2 imatges. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I REQUISITS

La imatge ha de tenir les característiques següents:
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• La imatge ha de constar d'una única fotografia.

• S'ha  de  tenir  en  compte  que  són  aconsellables  imatges  d'orientació 
vertical per a un millor encaix en l'espai disponible a la portada. 

• La captació de la imatge ha de ser en format digital i amb alta resolució 
per poder-la editar.

• Les propostes han de ser preferentment en color.  

Les fotografies han de ser inèdites i  exclusives de l'autor,  i  no poden haver 
estat publicades o premiades anteriorment. 

 
TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació d'imatges al concurs és des del dia 8 d'abril de 2014 a 
les 0:00 h fins al 23 abril de 2014 a les 24:00 h. Els enviaments que arribin fora 
de termini no seran admesos al concurs.

Cada  correu  electrònic  rebut  rebrà  des  de  l'adreça  electrònica 
life.reneix@cime.es un  correu  electrònic  de  confirmació  d'haver  rebut 
correctament la imatge enviada.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

La  participació  és  gratuïta  i  oberta  a  tota  persona  que  ho  desitgi,  sense 
excepcions.

Les dades dels concursants han de ser veraces, completes i actualitzades, per 
tal  de  poder  comunicar-s'hi en  cas  de  resultar finalista  i/o  guanyador/a  del 
concurs.

La participació en el concurs implica l'acceptació de totes i cada una d'aquestes 
bases. L'organització queda autoritzada per resoldre qualsevol contingència no 
prevista en les bases.

AUTORIA

Les  fotografies  han  de  ser  creació  pròpia  dels  participants.  Els  drets  de 
propietat intel·lectual han de pertànyer íntegrament al participant del concurs.

AUTORITZACIÓ A TERCERS

Per a la captació i publicació de la imatge de persones que apareguin a les 
fotografies,  els/les  participants  han  d'obtenir-ne  les  corresponents 
autoritzacions. A més a més, les persones que hi apareguin han d'haver estat 
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informades pels participants de la finalitat de l'ús de la seva imatge, així com de 
la seva cessió a favor de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera.

JURAT

El jurat estarà format per:

• Un representant de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera.

• Un membre del projecte LIFE+ RENEIX.

• Un membre de l'IME.

• Un professional de disseny designat pel Consell Insular de Menorca.

• Un fotògraf professional.

El  jurat,  una  vegada  finalitzat  el  període  de  presentació  de  propostes,  es 
reunirà, a  l'efecte de seleccionar  la imatge guanyadora del primer premi, del 
segon i fins a cinc finalistes. 

La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar desert el premi, en el cas 
de no  presentar-s'hi imatges  amb una qualitat  suficient.  En aquest  cas,  les 
imatges  que  s'utilitzaran  seran  de  l'arxiu  disponible  pel  Consell  Insular  de 
Menorca.

PREMIS

El jurat determinarà una fotografia guanyadora del concurs, un segon premi i 
fins a cinc finalistes. Els premiats i finalistes rebran un diploma acreditatiu.

El guanyador i primer premi consistirà en un lot de productes locals de l'illa de 
Menorca, un lot de llibres del fons editorial del Consell Insular de Menorca i un 
diploma acreditatiu.

El  segon  premi  consistirà  en un lot  de  llibres  del  fons editorial  del  Consell 
Insular de Menorca i un diploma acreditatiu. 

ANUNCI DELS GUANYADORS 

En els dies posteriors al final del concurs, es comunicarà a través de  correu 
electrònic o telefònicament els guanyadors i finalistes.

Per poder recollir els premis corresponents, els premiats han d'acreditar la seva 
identitat.
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D’acord amb la Llei  orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de  protecció de 
dades  de  caràcter  personal,  informam  que  les  dades  del  guanyador/a  i 
finalistes no s’incorporaran a cap fitxer del Consell Insular de Menorca.

TREBALLS NO PREMIATS

Els treballs presentats i no premiats igualment rebran un diploma acreditatiu.

DRETS SOBRE LES FOTOGRAFIES

El Consell  Insular  de Menorca es reserva el  dret  d'utilitzar  de manera lliure 
qualsevol de les imatges guanyadores i finalistes del concurs. En cap cas se 
cediran  a  tercers,  excepte  autorització  de  l'autor.  Els  participants  s'han  de 
responsabilitzar de ser l'únic titular de tots els drets d'autor sobre la fotografia 
presentada  i  que  no  existeixen  drets  a  tercers  en les  seves  imatges.  Els 
organitzadors es comprometen, per la seva part,  a indicar el nom de l'autor 
cada vegada que la seva imatge sigui utilitzada. 

NORMES FINALS

El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per part de 
tots els concursants de les presents bases. L'òrgan competent queda autoritzat 
per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords corresponents per 
al  millor  desenvolupament del  concurs en tot  allò  que no estigui  previst  en 
aquestes bases.

Es donarà publicitat de la convocatòria per mitjà dels webs del Consell Insular 
de Menorca (www.cime.es), del projecte LIFE+ RENEIX (lifereneix.cime.es) i de 
l'Agència Menorca Reserva de Biosfera (www.biosferamenorca.org), així com a 
través dels perfils de l'Agència a les xarxes socials Facebook i Twitter.

Agència Menorca Reserva de Biosfera

Maó, 31 de març de 2014
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