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Bases reguladores del Sisé Concurs
de Fotografia digital Pascual Navarro

1. L’Ajuntament de Serra, a través de la regidoria de Promoció Cultural, organitza
el ja tradicional concurs de fotografia digital amb l’objectiu de promoure i
fomentar la participació dels veïns i inculcar valors mediambientals i de
preservació del nostre entorn. A més a més, també es pretén que siga un
element dinamitzador de les xarxes socials de l’Ajuntament de Serra.
2. Per acord de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2017, el concurs va
canviar la seua denominació de “Concurs Fotografia Digital Primavera a la
Calderona”, per “Concurs de Fotografia Digital Pascual Navarro”, en record
d’aquest veí de Serra, ambaixador fotogràfic del nostre municipi.
3. Podrà participar qualsevol persona física, autor/a directa de les obres i que
complisca amb les condicions establides a les bases de la següent convocatòria.
4. El tema del concurs tractarà sobre la primavera al Parc Natural de la Serra
Calderona. Únicament s’admetran fotografies de temàtica mediambiental i que
estiguen fetes dins del terme municipal de Serra. A tal efecte, s’ha d’indicar el
lloc de la fotografia i la data. La imatge haurà de ser del present any.
5. Cada participant podrà presentar una obra, realitzada en qualsevol tècnica
fotogràfica, en color o blanc i negre.
6. Les obres hauran de ser originals i inèdites; no s’admetran obres que hagen
estat premiades en altres concursos o hagen estat exhibides públicament.
7. Les fotografies no podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre
mitjà. Solament seran admeses correccions de lluminositat o de color en les
obres.
8. Les imatges passaran a disposició de l’Ajuntament de Serra i podran ser
utilitzades posteriorment amb finalitat publicitàries o promocionals del municipi.
9. Únicament s’admetran obres en format digital i enviades per correu electrònic
a l’adreça: serra@touristinfo.net, indicant VI Concurs de Fotografia Pascual
Navarro a l’assumpte del correu electrònic.
10. Les fotografies hauran d’anar acompanyades pel nom complet de l’autor, la
data de realització de la fotografia, un número de telèfon de contacte, i el lloc on
s´ha realitzat la fotografia.
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11. El període per enviar obres serà des de les 00.00 hores del 6 d’abril de 2021
fins a les 23.59 hores del 20 d’abril de 2021. Les obres que s’envien fora d’aquest
termini no es tindran en compte.
12. Totes les fotografies rebudes es publicaran al perfil de Facebook institucional
de l’Ajuntament de Serra en un àlbum creat a l’efecte. Les imatges apareixeran
numerades per ordre de recepció i podran ser compartides o promocionades per
l'autor de la manera que considere més oportuna.
13. La imatge guanyadora serà aquella que aconseguisca més m’agrada a la
pàgina de Facebook institucional de l’Ajuntament de Serra. La segona imatge
més votada quedarà com a finalista.
14. Les votacions es podran fer des de la seua publicació, el dia 22 d’abril de
2021 i fins a les 23.59 hores del 3 de maig de 2021.
15. El guanyador es donarà a conèixer el 4 de maig de 2021.
16. Hi haurà dos premis:
Primer premi consistirà en un xec regal per valor de 70 € per poder utilitzar en
qualsevol comerç o restaurant del municipi de Serra amb una validesa d’un mes
des de l'entrega.
Segon premi, finalista, consistirà en un xec regal per valor de 30 € per poder
utilitzar en qualsevol comerç o restaurant del municipi de Serra amb una validesa
d’un mes des de l'entrega.
17. En cas d’empat al primer lloc, la quantia global destinada a premis, es a dir
100 €, serà repartida a parts iguals entre els candidats empatats, quedant sense
premi el segon classificat.
18. En cas d’empat al segon lloc, l’import del premi, és a dir 30€, es repartirà a
parts iguals entre els candidats empatats.
19. La participació en aquest concurs implica el coneixement i acceptació de les
bases.
Serra, 22 de març de 2021

