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I Edició Concurs de Fotografia 

 

“Descobrim la Mariola”  

 

Serra de Mariola 2014 

BASES 

 

Organització 

L’Associació Serra Mariola convoca la primera edició del Concurs “Descobrim la 

Mariola”. Un espai des d'on els amants de la fotografia podreu expressar, a través de 

l'objectiu, la vostra pròpia visió de la Serra de Mariola i els seus municipis. 

El concurs està dirigit a totes aquelles persones que no es dediquen de forma professional 

a la fotografia. Cerquem apassionats del retrat amb caràcter “amateur”. 

 

Inscripció 

La inscripció es durà a terme en el mateix moment en què el/la fotògraf/a envie les seues 
fotografies. Haurà d'incloure en el document les següents dades: 

-Nom complet 

-DNI 

-Edat (en el cas dels menors) 

-Un telèfon de contacte 

-Adreça de correu electrònic 

 

Els menors d'edat hauran d'estar en possessió de DNI o enviar la 

fotografia amb el DNI d'un dels seus progenitors/tutors, els quals hauran de  

donar prèviament el seu consentiment al menor en la participació en el Concurs 
Fotogràfic. 

 

Desenvolupament 

El Concurs tindrà lloc entre l'1 d'agost i el 16 de novembre. 

Les fotografies hauran de realitzar-se en JPEG a la màxima resolució que la càmera 
permeta. 
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Es busca que la fotografia reflectisca la Serra de Mariola i els seus municipis (Agres, 
Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, Bocairent, Cocentaina i Muro) des de tots els punts de 
vista, tradició, naturalesa, oci, cultura, monuments, paisatges etc. 

L'Organització no es fa responsable de les inscripcions que no es reben per alguna 
incidència del servidor de correu electrònic, tant de l'emissor com del receptor. 

 

Lliurament de les fotografies 

L'últim dia per a realitzar les fotografies serà el 16 de novembre. El dia 30 de novembre fins 
a les 23:59 serà la data límit per a enviar-les per correu electrònic a l'adreça 
info@serramariola.org juntament amb les dades nomenades en l'apartat “Inscripció”. Tota 
fotografia que siga lliurada fora d'aqueix termini quedarà automàticament fora de concurs. 

Cada participant podrà concursar amb un màxim de 20 fotografies seleccionades per ell 
mateix. 

 

Indicacions 

No s'admetran fotografies que: 

-Perjudiquen la imatge turística de la destinació. 

-Tinguen contingut pornogràfic, degradant, violent, vexatori o que, en general, siga contrari 
a la moral pública. 

-Perjudiquen els drets patrimonials de tercers. 

-No s'hagen realitzat durant el període de concurs. 

 

No estarà permès cap canvi en la imatge digital original. 

Les fotografies han de complir amb la Llei 15/1999 de protecció de dades i legislació vigent 
en relació amb els drets d'imatge. Serà responsabilitat de l'autor l'enviament de fotografies 
que no s'ajusten a la legalitat vigent. 

S'acceptaran fotografies d'un sol quadre (single frame). També podran presentar-se 
fotografies panoràmiques. Els fotomuntatges quedaran exclosos del concurs. 

Les imatges digitals no hauran de portar cap tipus d'identificació del concursant. El fotògraf 
serà el responsable últim del contingut de les imatges i de les possibles reclamacions de 
tercers per la seua publicació. 

 

Premis 

S'estableixen tres premis: 

1r Premi: CAP DE SETMANA PER A DUES PERSONES A SERRA DE MARIOLA 

2n Premi: MENJAR PER A DUES PERSONES EN RESTAURANT DE LA SERRA DE 
MARIOLA 

3r Premi: RUTA GUIADA PER A DUES PERSONES 
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Jurat 

El jurat del concurs “Descobrim la Mariola” estarà format per la Junta Directiva de 
l’Associació i experts en fotografia del Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de 
València..   

 

Deliberació del jurat 

La decisió del jurat serà per majoria. Els participants guanyadors seran informats del seu 
premi via telèfon/correu electrònic. 

El jurat podrà declarar desert aquells premis en què considere no s'ha aconseguit el nivell 
suficient en els treballs presentats. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

 

Drets d'autor 

Els participants de la I edició de “Descobrim la Mariola” consenten expressament que les 
fotografies remeses a aquesta prova puguen ser utilitzades per l'Organització a l'efecte de 
promoció turística, sense que açò supose pagament de contraprestació alguna als autors. 
Aquestes podran ser difoses i reproduïdes en qualsevol suport, àmbit geogràfic o mitjà, 
sense limitació temporal o espacial, amb una finalitat promocional, informativa i publicitària 
de la destinació Serra de Mariola. 

 

Responsabilitat legal 

La participació en el concurs implica l'acceptació expressa i sense reserves ni condicions 
de totes i cadascuna de les presents bases. Els participants accepten les bases, així com la 
interpretació que d’elles faça l'Organització. 

 

Exempció de responsabilitat 

L'Organització no es fa càrrec ni es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguen patir 
els participants en la persona dels concursants i / o acompanyants, propis o a tercers, ni en 
els equips o material que s'utilitzen en el desenvolupament del Concurs Fotogràfic. 

 

Protecció de dades 

En compliment de la Llei 15/1999, les dades personals facilitades seran inclosos en un 

fitxer automatitzat de l’Associació Serra Mariola (Plaça de Ramón y Cajal, 1. Alcoi 03801 -
Alacant) amb la finalitat de gestionar el concurs i es tractaran conforme a les disposicions 
de la llei de protecció de dades. 

 

Associació Serra Mariola. Plaça de Ramón y Cajal, 1 

03801 Alcoi (Alacant) info@serramariola.org  

 

mailto:info@serramariola.org

