BASES REGULADORES
SALUDABLE 2017”.

DEL

V

CONCURS

DE

FOTOGRAFIA

“MARTORELL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Un dels objectius del Departament de Salut del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les
Persones de Martorell és la prevenció de l’obesitat en els nens/nenes del nostre municipi,
per aquest motiu des de fa anys aquest Departament de Salut realitza diferents activitats,
essent una d’elles aquest concurs de fotografia, aquest any el V concurs de fotografia
“MARTORELL SALUDABLE 2017” per implicar als nens i nenes, les seves famílies i les
escoles en el foment dels hàbits saludables, amb consum d’aliments saludables, la nutrició
saludable, l’aprenentatge de bons hàbits pel que fa a l’alimentació, la pràctica d’activitat
física i la valoració del temps de descans.

CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Aquestes normes tenen per objecte la fixació de les bases i el procediment que
cal seguir per participar en el V concurs de fotografies “MARTORELL SALUDABLE 2017”
convocat pel Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell, des
de la regidoria de salut del Patronat.
Article 2. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les presents
normes reguladores.
Article 3. L’objecte del concurs és la presentació de fotografies relaciones amb el
consum d’aliments saludables, la pràctica d’activitat física i la valoració del temps del
descans.
Article 4. A les fotografies es valorarà el següent:
1r. Que hi apareguin, almenys, un nen o una nena.
2n.Que les fotos transmetin en alt grau la imatge de: el consum d’aliments saludables,
la pràctica d’activitat física i la valoració del temps del descans..
3r. Que tinguin bona qualitat artística.
4t. Que siguin originals.
Article 5. Hi hauran les següents categories:
5.1. Tres categories infantils:
De 0 a 3 anys, de 4 a 6 anys i de 7 a 12 anys.
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5.2. Categoria jove:
De 13 a 17 anys.
5.3. Categoria adults.
A partir de 18 anys.

CAPÍTOL II
Composició del jurat
Article 6. Es constituirà un jurat que estarà integrat per les següents persones:

President/a:

El president del Patronat o regidor/a en qui delegui.

5 vocals:

El regidor/a de salut o regidor/a en qui delegui
La cap de la Secció de Patrimoni, Governació i Serveis Generals
Un professional o entès en fotografia a designar en el moment del
nomenament del jurat.
Un tècnic del departament de cultura
La cap de la Secció de Patrimoni, Governació i Serveis Generals

Secretari/ària:

Article 7. Els membres designats com a jurats actuaran amb veu i vot, excepte el
secretari/ària, que en aquesta funció, actuarà només amb veu. Per constituir vàlidament el
jurat, s’haurà de reunir en presència del president/a i el secretari/ària i la meitat dels seus
membres. El jurat actuarà d’acord amb el que disposa la legislació de procediment
administratiu per a l’actuació dels òrgans col·legiats.

CAPÍTOL III
Desenvolupament del concurs
Article 8. Qui hi pot participar:
Qualsevol persona interessada en l’art de la fotografia, i que s’inclogui en qualsevol de les
categories determinades.
Article 9. Condicions per a la presentació de les fotografies
Un cop convocat el concurs i després de la difusió de la convocatòria, els participants
disposaran del termini indicat en aquesta per tal de fer arribar les seves fotografies (la
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qualitat de les fotos entre 1MB i 3MB) a l’adreça de correu electrònic salut@martorell.cat
o nllofriu@martorell.cat adjuntant les dades següents:

-

Títol de la fotografia i descripció breu
Nom i cognoms del participant en el concurs
Edat del participant
Nom i cognoms de l’adult que envia la fotografia (cas de menors)
Adreça postal
Telèfon de contacte
Correu electrònic de contacte
Autorització per a la publicació de la fotografia, de tots els que hi surten i de les
dades de caràcter personal (nom i cognoms, i escola en el seu cas) del
concursant en els mitjans de l’Ajuntament.

El període de recepció s’establirà en la convocatòria. La convocatòria s’adreçarà a totes les
escoles.
Article 10. Procediment de selecció
Un cop recollides totes les fotografies, el dia establert a la convocatòria es reunirà el jurat
a la Casa de la Vila i es procedirà a escollir les fotografies guanyadores, una per categoria.
El resultat es farà públic en el moment del lliurament del premis, que també s’establirà en la
convocatòria.
Article 11. Premis
Els premis a atorgar pel jurat són:
Un premi categoria 0 a 3 anys: Una càmera tipus GoPro amb kit selfie i la publicació de la
fotografia amb l’autor/a a la web municipal.
Un premi categoria 4 a 6 anys: Una càmera tipus GoPro amb kit selfie i la publicació de la
fotografia amb l’autor/a a la web municipal.
Un premi categoria 7 a 12 anys: Una càmera tipus GoPro amb kit selfie i la publicació de
la fotografia amb l’autor/a a la web municipal.
Un premi categoria 13 a 17 anys: Una càmera tipus GoPro amb kit selfie i la publicació de
la fotografia amb l’autor/a a la web municipal.
Un premi categoria a partir de 18 anys: Premi en metàl·lic per un import de 500 euros, al que
s’aplicaran les retencions que disposi la legislació vigent.
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Article 12. Lliurament dels premis.
Posteriorment al lliurament de premis s’organitzarà una exposició amb totes les fotografies
rebudes en una sala d’un equipament municipal a determinar.
Article 13. El jurat o el president del Patronat resoldran totes les qüestions que puguin
sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.
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