
FOTOLLIGA (  Bases ) 
 
1) PARTICIPANTS. Exclusivament els socis de la Entitat 

2) AUTORIA I DRETS. Totes les fotografies han de ser preses pel propi autor. Cada autor es 

responsabilitzarà totalment dels drets d’imatge i de qualsevol possible reclamació. Les 

fotografies presentades no poden haver estat publicades o premiades anteriorment. Només es 

podrà presentar una fotografia per tema i autor. 

3) CATEGORIES. S’estableixen dues categories: 

 Adults:  Majors de 18 anys 

 Infantil:  Menors de 18 anys ( veure punt 15 condicions particulars ) 

4) TEMA. Es proposarà un tema per mes ( 10 mesos de setembre a juny ) 

5) TECNICA. Totalment lliure 

6) MIDES.   1024 píxels per el costat més gran de la imatge ( 72 dpi de resolució ). Sense 

signatura. El nom de l’arxiu serà el que vosaltres indiqueu ( personalitzat, el que surt de 

la càmera,..).      exemple:  DSC00112.jpg 

7) TRAMESA: Les imatges es pujaran directament a la web habilitada. 

8) TERMINI D’ADMISSIÓ: Del 1 al 25 de cada mes. 

9) PUNTUACIÓ / VEREDICTE. A partir del 25 de cada mes i fins a l’últim dia del mes en curs es 

podrà votar entrant a la galeria del mes i fer clic en l’apartat “Enviar una fotografia al concurs / 

Votar una fotografia”, s’obrirà un formulari on es farà la votació de la següent manera: 

Es donarà 5 punts a la millor, 4,3,2 i 1 punt. Al guanyador del mes de la fotolliga se li atorgaran 

30 punts, al segon 28, al tercer 26 i a la resta es descomptarà un punt fins a la ultima posició que 

serà de 10 punts. No et pots votar a tu mateix. 

Temps per realitzar les votacions: Del dia 26 a final del mes en curs.  

Passat aquest termini no s’acceptaran votacions fora del període indicat. 

10) ELS RESULTATS DE LAS VOTACIONS s'exposaran al taulell d'anuncis de la web. 
Si algun participant no ens fa arribar els seus vots passarà a la darrera posició a la classificació 
del mes actual.  
 

11) PREMIS.: Al final de la temporada es concediran premis al primer, segon i tercer classificat. En 
cas d'empat en puntuació, qui més cops hagi guanyat (més 30) esdevindrà guanyador. 
 



 Primer premi: Impressió d’àlbum digital d’alta qualitat de les millors fotos del guanyador ó 

ampliació de qualitat d’una imatge escollida per el guanyador. A més d’un llibre de fotografia. 

 Segon premi:   Llibre de fotografia. 

 Tercer premi: Llibre de fotografia. 

 

12) IMPREVISTOS. Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt en primera instància 

per la comissió d’activitats  donat part a la Junta essent aquesta la que resoldrà en última 

instància. El fet de participar comporta l’acceptació d’aquestes bases. 

 

13) TEMES.  Els temes apareixeran definits a l’apartat Teeemmmeees de la Fotolliga. 

 

   

  

 

 

 

  

  

14) COMENÇAMENT FOTOLLIGA.   El dia 1 de cada de SETEMBRE . 

15)  CATEGORIA INFANTIL. 

 Molt important!. Caldrà marcar el botó Infantil que apareix a la utilitat per a 

enviar les fotografies per així diferenciar-les de la categoria adult.

 VOTACIÓ:  Es donarà 3 punts a la millor, 2 i 1 punt.  

 PUNTUACIÓ  Al guanyador del mes de la fotolliga infantil se li atorgaran 30 punts, al segon 

28, al tercer 26 i a la resta es descomptarà un punt fins a la ultima posició que serà de 10 

punts. No et pots votar a tu mateix. 

 PREMIS:  Es premiaran als tres fotògrafs infantils amb millor puntuació durant la lliga, tot i 

que a criteri de la comissió d’activitats podran obsequiar-se a la resta de fotògrafs. 
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