PREMI DE FOTOGRAFIA GEOLÒGICA PERE PONS
(4t CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL CENTRE DE GEOLOGIA MENORCA)

GEOLOGIA DE PROP

Menorca compta amb uns elements geològics de gran valor i a la vegada força desconeguts per a una gran
part de la població. La geologia de l’illa es caracteritza per la vistositat i espectacularitat de moltes de les
seves formes, així com també i especialment, per una àmplia varietat d’elements.
Per tal de difondre i apropar els valors geològics de l’illa entre la societat menorquina, el Centre de Geologia
de Menorca, amb el suport de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular i l’Ajuntament de
Ferreries i amb la col·laboració del Foto Club f/llum, l’Hotel Rural Restaurant Morvedra Nou i el Jardí de
Ses Bruixes Collection convoca la quarta edició d’un concurs de fotografia digital. Una selecció de les
imatges que hi participin seran exposades temporalment al Centre de Geologia de Menorca ubicat a
Ferreries.
Aquest concurs està dedicat a Pere Pons, informador del Centre de Geologia de Menorca entre el 2015 i el
2018, i que ens va deixar al 2019, en motiu de la seva dedicació i empenta per donar a conèixer els tresors
geològics de Menorca.

TEMÀTICA
La geologia de Menorca és fascinant a qualsevol escala. Tant si contemplam els seus paisatges influenciats
pel color de les seves roques, com si ens fixam en els seus detalls, on una gran quantitat d’elements ens
podran enlluernar.
Per a la quarta edició del concurs de fotografia digital del Centre de Geologia, baixarem a la mida del que
és petit. Les fotografies presentades hauran de mostrar com a component principal algun element geològic
siguin afloraments, roques, sediments, formes d’erosió, minerals o fòssils que es trobin en la seva ubicació
original. Així, a diferència d’altres edicions d’aquest concurs, no s’inclouran fotografies que vulguin mostrar
un paisatge geològic en sentit ampli.
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COM PARTICIPAR-HI?
La participació és gratuïta i oberta a tota persona que ho desitgi, sense excepcions. Els concursants podran
presentar un màxim de dues fotografies i enviaran les seves imatges al concurs a través de l'adreça
electrònica: centregeologia@gmail.com (si es necessari podran emprar un sistema de transferència
d’arxius com per exemple són Google Drive o We Transfer).
Juntament amb la fotografia, han d'indicar les dades següents: títol de la fotografia, lloc on va ser presa la
fotografia i dades personals de l'autor (nom i llinatges, telèfon de contacte, data de naixement, número de
DNI, adreça postal i adreça electrònica de contacte). Totes les fotografies que no vagin acompanyades
d'aquestes dades, quedaran automàticament excloses del concurs. Les dades dels concursants han de ser
veraces, completes i actualitzades, per tal de poder comunicar-s'hi.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
dades dels participants no s’incorporaran a cap fitxer de les institucions responsables de la convocatòria.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I REQUISITS
Les fotografies presentades han de tenir les característiques següents:


La imatge ha de constar d'una única fotografia i pot ser en color o en blanc i negre.



La captació de la imatge ha de ser en format digital i en resolució suficientment alta per poder-la
exposar en mida A2 (42x59,4 cm) al Centre de Geologia de Menorca. Les fotografies s’enviaran
en arxius en format JPG o TIFF.



Les fotografies han de ser inèdites i exclusives de l'autor, no poden haver estat publicades o
premiades anteriorment. Els drets de propietat intel·lectual han de pertànyer íntegrament al
participant del concurs.



Els finalistes del concurs es comprometen a assistir al lliurament de premis i inauguració de
l’exposició fotogràfica que tindrà lloc el divendres 27 d’agost de 2021 al capvespre al Centre de
Geologia de Menorca. En cas de no poder assistir, aquestes persones podran designar algú en
nom seu, sinó ho fan, els guanyadors renuncien al premi i no existeix en el seu lloc cap
indemnització.

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de les imatges al concurs finalitza el dijous 31 de juliol de 2021 a les 23:59h.
Els enviaments que arribin fora de termini no seran admesos al concurs. Cada correu electrònic rebut rebrà
des de l'adreça electrònica centregeologia@gmail.com un correu electrònic de confirmació d'haver rebut
correctament la/les imatge/s enviada/es i les dades associades.
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JURAT I EXPOSICIÓ DE LES IMATGES
El jurat estarà format per:


un representant de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera o de la corporació local de l’Ajuntament
de Ferreries,



el/s representant/s que designi el Foto club f/Llum i



el coordinador del Centre de Geologia de Menorca.

El jurat, una vegada finalitzat el període de presentació de propostes, es reunirà, a l'efecte de seleccionar
les imatges finalistes i premiades. Totes les finalistes seran exposades al Centre de Geologia. La decisió
del jurat serà inapel·lable i podrà declarar desert el premi, en el cas de no presentar-s’hi imatges amb una
qualitat suficient. L’organització comunicarà als finalistes el veredicte del jurat i s’encarregarà d’imprimir les
fotografies seleccionades per a l’exposició.

PREMIS
Entre les imatges finalistes, el jurat determinarà una fotografia guanyadora del concurs a la millor imatge
que combini l’interès geològic i la qualitat tècnica, un premi a la imatge de major valor geològic i un altre
premi a la de millor qualitat tècnica.

Fotografia guanyadora: 250 euros.
Premi Valor geològic: Sprunch Ses Bruixes (accés al circuit SPA + Brunch) per a dues persones al Jardí
de Ses Bruixes Collection de Maó (empresa certificada amb la marca Menorca Reserva de Biosfera).
Premi Qualitat tècnica: Sopar o dinar per a dues persones a l’Hotel Rural Restaurant Morvedra Nou de
Ciutadella (empresa certificada amb la marca Menorca Reserva de Biosfera).

Els guanyadors seran anunciats en l’acte de lliurament de premis i inauguració de l’exposició fotogràfica
al Centre de Geologia, on es convocarà mitjançant correu electrònic a tots els finalistes i informarà a tots
els participants.
Per poder recollir els premis corresponents, els premiats han d'acreditar la seva identitat.
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DRETS SOBRE LES FOTOGRAFIES I NORMES FINALS
El Centre de Geologia de Menorca es reserva el dret d’utilitzar les imatges que participin en el concurs per
a una exposició fotogràfica temporal en les instal·lacions del Centre. A la vegada, les entitats organitzadores
podran utilitzar les fotografies per promoure i difondre els valors geològics de Menorca, sempre citant
l’autoria de la fotografia.
En cap cas se cediran a tercers, excepte autorització de l'autor. Els participants s'han de responsabilitzar
de ser l'únic titular de tots els drets d'autor sobre la fotografia presentada i que no existeixen drets a tercers
en les seves imatges.
Per a la captació i publicació de la imatge de persones que apareguin a les fotografies, els/les participants
han d'obtenir-ne les corresponents autoritzacions. A més a més, les persones que hi apareguin han d'haver
estat informades pels participants de la finalitat de l'ús de la seva imatge.
El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per part de tots els concursants de les
presents bases. L’organització queda autoritzada per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els
acords corresponents per al millor desenvolupament del concurs en tot allò que no estigui previst en
aquestes bases.

Centre de Geologia de Menorca,
Ferreries, 14 de maig de 2021
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