


                   
1.- PRESENTACIÓ PROJECTE 

Amb motiu de la celebració de la Setmana Santa en Ciutadella, any 2023, des del dia de
la publicació d'aquestes bases i fins al pròxim 23  d’abril de 2023, la Junta Major de la
Confraria Jesús de Natzaré de sa parroquia de Sant Francesc d’Assis de Ciutadella
juntament amb el Fotoclub Cercle Artistic de Ciutadella,  convoquen el primer Concurs  de
Fotografia Digital.

-, La Parroquia de Sant Francesc d’Assis i la confraria de Jesús de Natzaré amb la
col·laboració del Foto Club Cercle Artistic de Ciutadella, mitjancant un concurs  fotografic
digital obert a la participació de tota la comunitat,  vol donar a coneixer i potenciar la
nostre devoció dins la confraria i fomentar la difusión de la Semana Santa de Ciutadella. 

-.Comptar amb un banc d’imatges que compti amb el maxim possible de fotografies per
aconseguir una visió del conjunt del l a nostre confraria, i poder visualitzar imatges dels
diferents indrets i activitats que realitzam durant la Setmana Santa.
 

2.- EXECUCIÓ DEL PROJECTE: 

-Per aquest motiu la confraria Jesús de Natzaré amb la col·laboració del Fotoclub Cercle
Artistic proposara la convocatòria i organització d’un concurs fotografic a nivell de l’Illa de
Menorca, per tal d’obtenir la major quantitat possible d’imatges. 

-Podran participar al concurs totes aquelles persones interessades, tan aficionades com
professionals. De totes les obres rebudes, el Jurat fara una selecció de les millors
fotografies presentades, amb les que organitzara diferents exposicions a la sales que
l'organització designi.-

-S’adjunten les bases que regiran per a la participació en el mateix, com annex primer. 



ANEXE PRIMER

1-.Bases i Objecte de la convocatòria: 

-.Ajudar a difondre les accions culturals, el foment de la pietat, promoure el Culte divi, la
formació cristiana que realitza la Parroquia de sant Francesc d’Assis i la seva  confraria
Jesús de Natzaré de Sant Francesc d’Assis  de Ciutadella de Menorca.

La Junta general de la confraria Jesús de Natzaré de Ciutadella de Menorca,  convoca el
Concurs de Fotografia , sent el seu objetiu el fomentar la difusión de la confraria y de la
parroquia de Sant francesc d’Assis dins els actes de la Setmana Santa . 

La parroquia Sant Francesc d’Assis vol obtenir un banc de fotografies on es pugui
apreciar clarament aspectes de la seva confraria, la seva imatge de Jesús de Natzaret, els
seus Confrares,  Portadors i els Penitents.

-. La Parroquia de sant Francesc d’Assis i la seva confraria, quedan autoritzat a servir-se
de les imatges presentades pel participants per a la reproducció, difusió, distribució,
publicació, acció publicitaria, etc., en el marc del seu objectiu i finalitat Institucional per la
promoció dels projectes dirigits a la fe cristiana i els actes de la Setmana Santa
relacionats amb la parroquia i la seva confraria,  comprometent-se en tot moment a citar
l’autor i l’origen de les obres, quedant autoritzat per al seu ús en qualsevol mitja
audiovisual (televisió, cinema, Internet) o suport fisic (cartells, web, fullets, etc.) 

2.- Modalitat 
-Les imatges han de ser presentades exclusivament en format digital, de manera online a
la pagina de fotoclubcercleartistic@gmail.com     

-Les imatges han d’estar en format de JPG una qualitat minima: 2400px de costat llarg
amb una resolució 240/300ppp i perfil de color RGB1998, amb unes mides de 30 x 21 cm,
o 3508 x 2480 ppp.

-A la cara de la imatge NO es podra afegir cap simbol que pugui identificar l'autor com
signatures, nom, titol, marca d'aigua, etc. 

-Els arxius digitals de les fotografies han d’incloure el titol de la imatge, la seva ubicació, i
el nom i cognoms de l’autor.

-Els arxius digitals presentats on line seran tractats amb la major cura per part de
l’organització, però aquesta no es fa responsable de les deterioracions o perdues que
poguessin sofrir.

-Qualsevol enviament que no s'ajusti a les bases o que no empleni degudament les 
dades de l'enviament de fotografies serà descartat.

3.- Participants: 

●  Obert a tots els fotògrafs aficionats i professionals. 

●  Cada participant haura de identificar les seves obres amb caracters 

   perfectament llegibles,al correu d’enviament de les imatges constara: 
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●  Nom i adreca de l’autor 

●  Telefon 

●  Adreca de correu electrònic.

●  Titol de l’obra 

4.- Temàtica i tècnica 

-La tematica ha de tenir relació directa amb la Setmana Santa de la Confraria Jesús de
Natzaret,  els seus Confrares,  Portadors i Penitents..  I les seves activitats, sera totalment
lliure sempre que la totalitat de la foto sigui realitzada per l'autor, EN CAS CONTRARI
SERA DESQUALIFICAT. 

-Número d’obres: El nombre maxim d’obres a presentar per autor sera de 5.

5.- Dates de presentació

• La data d'inici per remetre les imatges s'estableix a partir de 28/02/2023 

• Data limit d'admissions d'obres sera fins:  23/04/2023 

• Data per la deliberació del jurat: 03/05/2023

• Exposició pública, lliurament de premis i inauguració exposicions de 
l'esdeveniment, data a concretar.

 

-Per a qualsevol informació addicional pot contactar amb el Foto Club Cercle Artistic per
email:  fotoclubcercleartistic@gmail.com 

6.- Responsabilitats, drets i ús de les imatges.

-"Els autors de les obres concursants, pel fet de participar, afirmen ser els propietaris dels
drets de les imatges i fer-se responsables de possibles reclamacions per part de tercers”.

-Els autors cedeixen els drets de reproducció única i exclusivament per a la publicació i
difusió de les imatges premiades i finalistes, aixi com per a l’ús promocional. El guanyador
i finalistes accepten la reproducció gratuita de les seves imatges en mitjans de
comunicació massius i sectorials, aixi com l’edició d’un cataleg ja sigui amb suport digital
o impres, web, cd, etc, amb l’únic objectiu de fer difusió del resultat del concurs. En tots
els casos sempre apareixera publicat el nom de l’autor i es respectaran els drets d’imatge
que són propietat única i exclusivament d’aquest autor.

Totes les parts de la imatge han d'haver estat fotografiades per l'autor / a. 
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-No s'admetran ni s'acceptaran obres amb continguts contraris al dret a l'honor, a la
intimitat personal i familiar i/o la pròpia imatge de les persones,  Una obra pot ser
rebutjada si els organitzadors consideren que no s'ajusta a les bases. 

-La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. Aixi mateix
l’organització es reserva el dret de resoldre com cregui oportú qualsevol situació no
prevista en les bases. 

7-.Jurat
El tribunal estara compost per tres jurats que efectuara la selecció i qualificació de les
obres presentades, sent el seu veredicte inapel·lable. El jurat seleccionara un maxim de 2
obres  amb dret a premi, el resultat del qual es fara públic amb antelació a la data de
l’atorgament dels premis.

8-.Drets de participació
La participació sera totalment gratuita. 

10. Premis: 

TEMA : Confradia jesús de Natzaret, Setmana Santa, Parroquia sant Francesc 
d’Assis. 

1er. Premi: 300€

2on. Premi: 150€

Cada concursant nomes podra optar a un sol premi per secció. 
 


