
 

 

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA #setmananatura 
 

La Setmana de la Natura , que tindrà lloc del 2 a l’11 de juny de 2017, és un moment de 
l’any on tothom pot posar el seu granet de sorra per contribuir a la conservació de la 

natura i el medi ambient. 
 
L’objectiu de la Setmana de la Natura és organitzar i donar visibilitat a activitats 
vinculades a la natura per conscienciar sobre la importància de tenir cura del nostre 
entorn i el nostre territori. 
 
En línia amb l’objectiu de la Setmana de la Natura, l’objectiu del concurs de fotografia és 
sensibilitzar sobre la importància de la natura a través de fotografies. 
 

Des de l’organització de la Setmana de la Natura us animem a que participeu  
al concurs de fotografia que hem organitzat! 

 
1. TEMÀTICA DEL CONCURS 
 
El concurs consta de 3 categories:  

- Categoria “Connecta’t amb la Natura”. En aquesta categoria s’hi poden 
presentar totes aquelles imatges que, d’una manera o altre, mostrin la nostra 

relació amb la natura més propera i autòctona: paisatges, detalls de flora/fauna, la 
natura i la societat, biodiversitat urbana, etc.. 
 
- Categoria “Participa als actes de la Setmana de la Natura”. En aquesta 
categoria s’hi poden presentar totes aquelles imatges que estiguin vinculades a 

alguna de les activitats que formen part de la Setmana de la Natura. A tal efecte, 
només s’admetran aquelles imatges on, d’una manera o altre, surti la polsera 
de la Setmana de la Natura (l’entitat organitzadora de cada activitat inclosa a la 
Setmana de la Natura regala una polsera als participants). 
 
- Categoria “Alimentació i Natura” Veritas. Aquesta categoria està patrocinada 

per l’empresa Veritas de supermercats ecològics. En aquesta categoria s’hi poden 
presentar aquelles imatges que mostrin la vinculació de la natura en la nostra 
alimentació. 

 
2. PARTICIPANTS 
El concurs està obert a majors de 18 anys. Si són menors de 18 anys, cal comptar amb el 
consentiment dels pares o tutors. 
 

http://www.setmananatura.cat/


 

L'autoria de les fotografies ha de ser dels participants. Les imatges no poden vulnerar la 

legislació vigent ni cap dret fonamental de les persones. 
 
3. COM PARTICIPAR 
 
Per participar s’ha de compartir una foto a les xarxes socials Twitter, Facebook o Instagram 

entre el 15 de maig i l’11 de juny. Concretament: 
 

- Categoria “Connecta’t amb la Natura”. Per participar en aquesta categoria cal 
posar el hashtag #setmananatura a la imatge publicada. 
 
- Categoria “Participa als actes de la Setmana de la Natura”. Per participar en 

aquesta categoria cal posar el hashtag #setmananatura i el hashtag #polsera a la 
imatge publicada. 
 
- Categoria “Alimentació i Natura”. Per participar en aquesta categoria cal posar el 
hashtag #setmananatura i el hashtag #premiveritas a la imatge publicada. 

 
A més a més, cada participant haurà de seguir el perfil @SetmanaNatura a Instagram, 
Facebook o Twitter. Els participants han de respectar les normes de la xarxa Twitter, 
Facebook i Instagram.  
 
Cal recordar que si el perfil d’Instagram és privat, no es podran veure les fotos, a no ser 

que es publiquin al Facebook o feu el perfil públic mentre dura el concurs. 
 
Cada participant pot enviar tantes fotos com vulgui.  
 
La presa de fotografies haurà d’estar d’acord amb el codi ètic d’AEFONA, consultable a: 
www.aefona.org. 
 
4. JURAT 
El jurat estarà composat per un representant de la organització de la Setmana de la 
Natura, un representant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i en Jaume Albaigès, fotògraf de natura.  

 
Es valorarà tant la qualitat i l’originalitat de la foto com el fet que reflecteixi els objectius i 
els valors de la Setmana de la Natura2017 (www.setmananatura.cat).  
 
5. PREMIS 
Es concediran els següents premis: 
 

http://www.aefona.org/


 

- Categoria “Connecta’t amb la natura”. Regal d’una experiència ecoturística 

Arrèlia d’1 dia per a 4 persones: “El Montseny i l’Erola, bellesa natural”  amb 
Fundació Vincles. Inclou: visita i dinar. 
 
- Categoria “Activitats de la Setmana de la Natura”. Regal d’una experiència 
ecoturística Arrèlia de cap de setmana per a 4 persones: “Descoberta de l’entorn 
natural del Ripollès”  amb CEA Alt Ter. Inclou: allotjament per dues nits amb 
esmorzar inclòs, i visites i activitats a la natura. Regal de 4 entrades per visitar 
MónNatura Delta de l’Ebre. 
 
- Categoria “Alimentació i Natura”. Val de 150€ per comprar productes 
VERITAS. Premi cedit per la cadena de supermercats del Grup Veritas. 

 
La notificació de les imatges guanyadores es realitzarà a partir de l’1 de juliol. Els 
guanyadors seran notificats via Instagram/Twitter o Facebook (seran contactats a través 
d’un missatge a la seva fotografia). Els noms dels guanyadors també es faran públics al 
web i xarxes socials de la Setmana de la Natura.  

 
En cas de no poder contactar amb els guanyadors, el premi quedarà desert. 
 
6. PROPIETAT I ÚS POSTERIOR DE LES IMATGES 
 Una selecció de les millors fotos es mostrarà a les xarxes socials i a la pàgina web de la 
Setmana de la Natura.  

 
Els guanyadors de les 3 categories cediran a l’organització de la Setmana de la Natura els 
drets exclusius de la foto per la seva utilització en qualsevol format.  
 
La Setmana de la Natura queda exclosa de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis 

de qualsevol naturalesa, que es puguin produir malgrat les mesures de seguretat 
adoptades, deguts a la utilització indeguda dels serveis i continguts per part dels usuaris i, 
en particular encara que no de forma exclusiva, per la suplantació de personalitat d’un 
tercer efectuada per un usuari en qualsevol tipus de comunicació  vinculada al concurs. 
 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb l’organització de la 
Setmana de la Natura a info@setmananatura.cat o bé trucant al 93 886 61 35. 

 
 

Amb la implicació de: 
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