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1ª Edició – Concurs fotogràfic instagram de FANG CUINA: “Marratxí, 
Gastronòmic #fangcuinanadal21” 

 
 

BASES DEL CONCURS DE FANG CUINA NADAL 2021 
 
 

1. Persones participants 
 

Podran participar en aquest concurs fotogràfic totes les persones aficionades a 
la fotografia. 

 
2. Temàtica 

 

Lliure. Imatges relatives al FANG CUINA, tant dels platets que es regalen 
amb els menús o dels propis plats dels menús. 

 
3. Característiques de les fotografies 

 

- Les imatges hauran de ser necessàriament pujades a la xarxa social 
d’INSTAGRAM amb el #fangcuinanadal2021 i #marratxiesviu 

- S’acceptaran fotografies realitzades tant amb càmeres fotogràfiques com 
amb telèfons mòbils.  

- S’acceptaran retocs fotogràfics globals que tinguin per objecte la millora 
de la qualitat visual, tonal, cromàtica o de definició (correcció de lent, 
ajustos de nivells o corbes, eliminació de renou, ajustos de nitidesa).  

- Les imatges podran ser en color o blanc i negre. 
- Cada persona participant podrà presentar fins a un màxim de dues 

fotografies. El contingut de les imatges necessàriament ha d’estar 
relacionat amb FANG CUINA. 

- Les fotografies hauran de ser propietat de l’autora o l’autor que les 
presenti al concurs. 

- L’organització podrà demanar l’arxiu (.RAW) de les fotografies que siguin 
finalistes. 

 
Les obres passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Marratxí, que es reserva 
tots els drets sobre les mateixes i podrà utilitzar-les posteriorment amb finalitats 
culturals, artístiques o publicitàries, citant sempre el nom de l’autora o de l’autor, 
atenint-se, en tot cas, a allò que s’hi disposa a la Llei de propietat Intel·lectual. 



2 de 3 

 

 

 

 

4. Forma de presentació i enviament 

 

Es presentaran posant a Instagram el #marratxiesviu i #fangcuinanadal2021 

 

El tribunal escollirà les 10 fotografies que més agradin i un cop triat la més votada 
entre els membres del tribunal, és requerirà la informació següent al guanyador: 

 

 Nom i llinatges 

 Telèfon de contacte de la persona participant. 

 Autorització del pare, mare o tutor legal si és menor d’edat. S’haurà d’adjuntar 

una còpia del DNI de la persona signant.  

 Número d’obres acompanyades i el títol corresponent 

 Títol de l’obra en cadascun dels arxius JPG 

 Declaració de l’autoria i originalitat de l’obra   

 Autorització per al tractament de les dades de caràcter personal i cessió per 

a l’ús de l’obra per part de l’Ajuntament 

 

Si en un termini de 10 dies des de el requeriment de la informació a través de 

Instagram no es rep resposta, és requerirà al segon i així successivament. 

 

 
La data límit de presentació serà el 10-01-2022 fins les 23.59 hores. 

 
5. Premis 

 

La fotografia que més agradi als membres del tribunal (o que mes likes tengui) 
seria premiat amb una vaixella de: 4 plats petits plans, 4 plats grans plans, 4 
plats fons grans, obsequi de l’Ajuntament de Marratxí. 

 
La comunicació del veredicte es farà el 30-01-2022, essent inapel·lable, i 
l’entrega de premis es farà en acte públic el dia 15-02-2022. Els autors/es 
premiats/es es comprometen a recollir els premis a l’acte d’entrega públic. En el 
cas excepcional i justificat de no poder assistir a l’acte, la  premiada o el premiat 
podrà nomenar a una persona al seu lloc per a recollir el premi. 

 
6. Jurat 

 

El jurat serà designat per l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç, Indústria i 
Turisme de l’Ajuntament de Marratxí entre persones competents en l’art 
fotogràfic i/o artístic. El jurat es reserva el dret de la interpretació de les bases 
del present concurs i de resolució dels casos no contemplats, de conformitat amb 
el seu millor criteri. 
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Es farà publicitat de la decisió mitjançant anunci a la pàgina web i/o xarxes 
socials dels participants premiats. El jurat es reserva el dret de declarar deserts 
els premis que s’estableixen a l’apartat següent, si els treballs presentats no 
reunissin, al seu criteri, els mèrits suficients. 

 
7. Observacions 

 

- Totes les fotografies hauran d’estar lliures de drets a tercers. 
 

- Totes aquelles fotografies que no compleixin algun dels requisits establerts a 
les presents bases, quedaran desqualificades. 

 
- La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les bases 
reguladores del mateix. 
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