
Els Museus de Mequinensa convoquen el I  CONCURS FOTOGRÀFIC 
“MEQUINENSA DE FOTO”  per l ’any 2017, amb les següents BASES: 

1.- Tema 
Les fotografies han de tenir com a protagonista principal la localitat de Mequinensa.  
 
2.- Participants 
Majors de 18 anys amb un compte a Facebook, Twitter o Instagram que no estiguin 
implicats en la definició o preparació d’aquest concurs. 

 
*A les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) els participants hauran de 
disposar d’un perfil públic.  
 
3.- Número d’obres 
S’acceptaran un màxim de 3 fotografies per un mateix autor. 
 
4.- Com participar 
Els participants hauran de publicar les seves fotos a una de les tres xarxes socials 
(Facebook, Twitter o Instagram) a través del seu perfil.   
 

És obligatori indicar un títol i etiquetar les fotos a la descripció amb un dels 
hashtags següents:  
 
#Mequinensadefoto2017        #Mequinenzadefoto2017. 

 
5.- Tècniques 
S’acceptaran obres en blanc i negre, color i manipulacions de les imatges. 
 
6.- Termini d’admisió d’obres 
Les fotografies es pujaran a una de les xarxes socials indicades anteriorment entre 
els dies 1 de febrer i 31 de març de 2017. Poden participar al concurs obres 
realitzades amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases, sempre que es 
presentin en el termini establert anteriorment.  
 
7.- Jurat 
El jurat estarà format per membres de les entitats organitzadores i col·laboradores 
que atorgaran el 50% de la puntuació. L’altre 50% de la puntuació vindrà donat pel 
vot popular al moment que s’inauguri l’exposició. 
 
8.- Veredicte 
El veredicte es farà públic durant el mes d’abril de 2017 i es donarà a conèixer a 
través de les xarxes socials i dels principals mitjans de comunicació locals. L’autor 
guardonat haurà d’assistir personalment a l’entrega del premi el dia indicat. Els 
Museus de Mequinensa procediran a l’exposició de les fotografies seleccionades 
durant el 2017 als espais del propi Museu.  
 
9.- Premis 
El concurs compta amb un únic premi conformat per un lot de productes artesans 
de Mequinensa per al guanyador. 
 
 



10.- Regles Generals 
La participació en aquest concurs implica la acceptació d’aquestes bases. Els 
concursants es responsabilitzen de que no existeixin drets de tercers en les obres 
presentades i de qualsevol reclamació per drets d’imatge. La participació també 
implica el reconeixement per part de l’autor de que la foto etiquetada per al 
concurs s’ha realitzat a Mequinensa. 

 
Els autors de les obres participants, al acceptar les bases del concurs, autoritzen als 
Museus de Mequinensa a la reproducció material de les fotografies així com el seu 
ús a les xarxes socials, mitjans de comunicació i altres suports per donar a conèixer 
els Museus de Mequinensa i el propi concurs fotogràfic en futures edicions. 

 
 
ENTITATS ORGANITZADORES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Mequiennsa    Museus de Mequinensa 
   www.mequinenza.com                  www.museosdemequinenza.com 
 

	


