
CONCURS DE FOTOGRAFIA  

 

 

TÍTOL 

EMOCIONS DES DE LA FINESTRA 
 

• Com participar-hi 

Realitzar una fotografia que expressi alguna emoció, des de la finestra, 

terrassa o balcó de casa teua. 

Posa-li una frase que defineixi la fotografia i l’emoció que transmet. 

Envia-la al correu ajeivissa.vilajove@gmail.com 

 

El tema escollit 

Aquests dies de confinament es viuen de forma diferent per a cada persona, 

ens agradaria que poguessis expressar-ne alguna, a través de la fotografia, 

concretament des de ca teua, del que veus a través de les finestres, balcons o 

terrasses.  

 

Condicions tècniques 

La fotografia ha de ser amb el mòbil i enviar-se en jpeg.  

Pot ser amb persones, amb animals, amb un escenari real o creat, et deixam a 

la teua imaginació la resta. 

Es premiarà l’originalitat, la qualitat de la fotografia i el que transmet 

 

• Qui pot participar-hi? 

Les persones participants no poden superar els 18 anys. És a dir, han d’haver 

nascut entre 2002 i 2007.  

Residents al municipi d’Eivissa. La resta de joves poden enviar la fotografia 

però no participaran en el concurs. 

 

• Presentació de les fotografies 

De forma electrònica: S’ha d’enviar la fotografia en format JPEG per correu 

electrònic ajeivissa.vilajove@gmailacompanyat de l’annex 1.  

 

• lloc i data de lliurament 

El termini de lliurament dels treballs comença el dia 20 d’abril i finalitza el 30 

d’abril/2020. 

Per a més informació estam a les xarxes socials com a vilajove i al telèfon 

971397600 ext. 24150 o també al correuJoventut@eivissa.es 

 

• Selecció i jurat 

Tant la selecció com l'atorgament de premis la farà un jurat que serà designat per 

l'Ajuntament i estarà compost per persones especialistes en la matèria, i la regidora de 

l'àrea de Joventut. 

 

• Propietat de les fotografies 
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Es cedeixen els drets d'ús i explotació de totes les fotografies a l'Ajuntament d’ Eivissa 

de manera gratuïta, per a la seua utilització dins de les funcions i competències 

pròpies d'aquest. Més informació i autorització per a menors a l’annex 1. 

 

• Altres determinacions 

La participació suposa l'acceptació completa d'aquestes normes. 

 

• Premis 

S'estableixen dos premis, una única categoria i s'atorgarà un únic premi per autor; els 

premis no poden ser acumulatius. Els premis amb què està dotada aquesta mostra, són 

els següents: 

- Millor fotografia: una tauleta tàctil. 

- Segona millor fotografia: Altaveu intel·ligent amb Alexa 

 

Entrega de premis  

L’anunci dels premiats es farà a través de xarxes socials i s’enviarà a través de correu 

electrònic a les persones guanyadores, també publicat a la pàgina web 

www.eivissa.es/vilajove. 

L’entrega de premis es realitzarà una vegada acabi el confinament. 
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Concurs de Fotografia “Emocions des de la finestra” 

ANNEX 1 

MENORS: Autorització pare, mare o tutors legals/reconeixement d'autoria 

Dades del / de la participant: 

- nom I cognoms 

- data naixement: 

- DNI: 

- adreça: 

- telèfon de contacte: 

- e-mail: 

- títol de la fotografia 

El Sr. / Sra. ....................................................., amb DNI ................................., i amb 

domicili al carrer  

…………..........................................................................................,com a 

pare/mare/tutor legal del menor d'edat .................................................................., 

mitjançant aquest document: 

1r AUTORITZA la participació del/de la menor a l'activitat Concurs de Fotografia 

“EMOCIONS DES DE LA FINESTRA” 

2n AUTORITZA el tractament de les dades personals pròpies i del menor, tal com 

consten al present document, per a la gestió i difusió de l'esmentat concurs per part de 

l'Ajuntamentd’Eivissa. 

3r RESPON davant l'Ajuntament d’Eivissa de l'autoria i originalitat de la fotografia 

presentada al concurs, i declara que el/la menor és l'autor/a exclusiu dels drets d'ús i 

explotació de l'obra. 

També cedeix els drets d'ús i explotació de l’esmentada obra a l'Ajuntament d’Eivissa 

de manera gratuïta, per a la seua utilització dins de les funcions i competències 

pròpies d'aquest. 

Eivissa, ……. de ………… de 2020 

El pare/ la mare/ el tutor (signatura) 



El fitxer corresponent als participants en aquest concurs es troba sota la supervisió i  

control de l'Ajuntament d’Eivissa amb la finalitat de gestionar correctament el concurs. 

Els drets de rectificació, cancel·lació i accés es podran dur a terme d'acord amb la 

legislació vigent (*LOPD Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal). 

 


