
 
 
 
 

CONCURS FOTOGRÀFIC “Bo per a tu, bo per a la Natura” 
 

Bases del concurs: 

 

1. Qui pot participar?  

Qualsevol persona major d'edat i resident a Mallorca, excepte els membres del jurat.  

 

2. Temàtica:  

Les fotografies han de ser preses a Mallorca i poden tractar tots els contextos relacionats amb la producció i 
el consum de productes agrícoles locals i de temporada.   

Es presenten dues categories: Producció i Consum. 

La categoria de Producció estarà més relacionada amb paisatges agrícoles, horts particulars o comunitaris,  
varietats locals, patrimoni cultural i rural.  

La categoria de Consum amb la compra als mercats municipals, cooperatives, fires, petites botigues o 
directament als productors o productores, així com plats elaborats amb productes locals i de temporada.  

Amics de la Terra Mallorca es reserva el dret d'acceptar les obres segons s'ajustin o no a la temàtica 
plantejada. 

 

3. Què cal presentar?  

Una fotografia acompanyada d'un eslògan promovent la producció i /o el consum d'aliments locals i de 
temporada.  

Les fotografies han de presentar-se en format JPG i una resolució mínima de 1024x1024 píxels. 

 

4. Enviament de les fotos: 

Pots enviar dues fotos, una per categoria. 

S'han d'enviar al correu electrònic: educacio@amicsdelaterra.org seguint aquestes passes: 

a) Assumpte del correu: “Concurs fotogràfic Amics de la Terra”  

b)  Títol per a les fotos adjuntes:   "ConcursAdT_Nom_Llinatge" 

c) En el cos del correu has d’indicar: 

o El teu nom i llinatges complets 

o Telèfon 

o Municipi de residència 

o Eslògan que acompanya a les teves fotografies adjuntes (tal com indica el punt 3). 
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5. Termini per participar:  

S'admetran fotografies des del 15 de febrer fins al 15 de març de 2022. 

 

6. Premis: 

Es donaran 3 premis per categoria (categoria 1: Producció / categoria 2: Consum), és a dir, un total de 6 
premis. 

Els premis consistiran en vals de compra al primer supermercat cooperatiu de Mallorca, "Terranostra", 
seleccionat per Amics de la Terra Mallorca per promoure un consum responsable i transformador amb 
productes principalment de proximitat, ecològics i de comerç just a uns preus assequibles i dignes per als 
productors/es. 

 1r premi: val de compra de 50 € 

 2n premi: val de compra de 30 € 

 3r premi: val de compra de 20 € 

 

7. Selecció de les obres i jurat 

Les fotografies guanyadores d’ambdues categories s'exposaran a la web i xarxes socials d'Amics de la Terra 
Mallorca en finalitzar el concurs.  

De les obres finalistes, la propietat intel·lectual i autories seran sempre de l'autor/a.  

Amics de la Terra haurà de fer constar en futures reproduccions impreses o per qualsevol mitjà digital el nom 
de l'autor/a. 

El jurat estarà integrat per membres de la Junta Directiva d’Amics de la Terra Mallorca i persones amb 
experiència en el món de la fotografia. 

 

8. Protecció de dades: 

Amics de la Terra Mallorca amb domicili en av. Comte de Sallent, 4, 1r,  07003 Palma, és la responsable del 
tractament de les dades personals de les persones recogites a les inscripcions del concurs de fotografia, 
aquestes dades seran tractades de conformitat amb el disposat a les normatives vigents en protecció de dades 
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de 
desembre (LOPD) i el Real Decret (ES) 1720/2007 de 21 de desembre (RDLOPD) 

Pots consultar la nostra política de protecció de dades a Política de Privacitat:  

https://www.amicsdelaterra.org/privacitat/ 

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d'aquestes bases. 

Per l’acceptació de les bases, les persones usuàries estan obligades a no publicar cap contingut que pugui 
estar lligat a drets de propietat intel·lectual a terceres persones (incloent-hi drets d’exclusivitat o publicitat). 

Amics de la Terra Mallorca es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant l’adreça o telèfon 
facilitats per elles mateixes quan varen fer la inscripció, en un màxim de 30 dies un cop finalitzat el  termini 
del concurs. 

 

https://www.tierra.org/privacidad/
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