
INSTRUCCIONS DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS FOTOGRÀFIC 
JUVENIL SANT JORDI 2021 

 
 

MODALITAT I TEMÀTICA 
 

La modalitat serà un concurs de fotografies penjades a Instagram amb temàtica relacionada 
amb Sant Jordi (Roses, flors, primavera, llibres, cultura, etc...). 

 
Un jurat valorarà la qualitat estètica, la tècnica i l’originalitat de la fotografia. Per altra banda  
es tindran en compte el nombre de likes obtinguts a Instagram, però en cap cas la fotografia 
guanyadora serà perse la que tingui més likes. 

 
 

CONDICIONS PER PARTICIPAR 
 

El concurs és obert a qualsevol persona jove que estigui empadronada a Maçanet i que 
tinguin entre 12 - 29 anys. 
 

Categoria Jov 1: de 12 a 16 anys (nascuts entre 2009 i 2005)* 
 

Categoria Jov 2: de 17 a 21 anys (nascuts entre 2004 i 2000) 
 
Categoria Jov 3: de 22 a 29 anys (nascuts entre 1999 i 1992) 

 
* Els menors de 14 anys poden participar amb el compte del seu pare/mare/tutor/a que la 
cedeix perquè el seu fill/a pugui participar-hi.  
 
Per que la fotografia sigui vàlida pel concurs, cal penjar-la al compte propi d’Instagram (el 
perfil ha de ser obert), etiquetar i/o citar el compte de l’àrea de joventut de Maçanet de la 
Selva (@joventutmassanet), etiquetar i/o citar el compte de la biblioteca de Maçanet 
(@bibliotecamassanet), fer follow als dos comptes, posar el hastag #InstaMassanetJove i 
posar un nom/títol a la fotografia. 

 
Cada concursant només podrà presentar una sola fotografia. El fet de concursar pressuposa 
la total acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. 

 
El fet de participar en aquest concurs fotogràfic no prohibeix la presentació del mateix treball 
en altres concursos que es portin al llarg del 2021. 

 
 

PREMI 
 

Pel primer premi de cada categoria, vals de descompte valorats en 120€ per comprar en 
establiments de l'Associació de Comerciants de Maçanet. Aquest premi consistirà en 10 vals 
valorats en 12€ cadascun.   
 
Per obtenir el premi cal que l’autor/a de la fotografia sigui present en l’acte de lliurament dels 
premis o bé que hi hagi una altra persona en representació seva. En cas contrari el premi 
serà lliurat a l’autor/a següent amb més puntuació. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

TERMINI DE LLIURAMENT 
 

El termini per penjar a Instagram les fotografies participants és el divendres 16 d’abril a 
les 23:59h. 
 
VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS 

 

El veredicte es farà públic el mateix dia del lliurament de premis que serà el divendres 23 
d’abril a les 17:00h a la plaça de l’Església. 

 
● El jurat està format per persones enteses en fotografia i imatge, els noms de les 

quals es donaran a conèixer en el mateix acte d’entrega de premis. El jurat està 
facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir. En qualsevol cas, el seu 
veredicte serà sempre inapel·lable. 

● El jurat declararà desert el concurs quan no hi hagi  una participació mínima de 3 
fotografies. 

● L’organització resoldrà qualsevol aspecte que no estigui previst en aquestes bases. 
● Totes les fotografies es cediran a l’organització per a poder-ne fer un ús no lucratiu i 

exposar-les i  difondre en els butlletins municipals i webs. 
● El fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i dels drets i 

obligacions que se’n deriven. 
 
 
 

Organitza: 

          
 

 

Amb el suport de : 
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