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Concurs de fotografia 

AMPA TABOR - TEMPS D’ART 

 

1. Característiques generals 

L'AMPA de l'Escola Tabor convoca un concurs de fotografia. La temàtica és 

sobre moments del musical “Camins”. Aquest concurs pretén ser un espai on 

els pares, mares i familiars puguin exposar les seves millors fotografies al 

mateix temps que premiar el seu esforç i creativitat. Les principals 

característiques del concurs són les següents: 

1. Totes les fotografies que s’ajustin a aquestes bases quedaran 

exposades a la pàgina web de l'AMPA de l’Escola Tabor. 

2. Es constituirà un jurat format per un representant de l'AMPA, un 

representant de l'Escola i un professional de la fotografia. 

3. Aquest jurat seleccionarà 10 fotografies d’entre totes les rebudes 

que seran exposades públicament durant la darrera setmana de 

curs. 

4. El jurat anunciarà els guanyadors del concurs, finalista i 

semifinalista, en el transcurs de la festa de fi de curs que es 

celebrarà el 22 de juny de 2011. 

 

2. Participants 

Podran presentar-se a aquest concurs tots els alumnes i famílies dels alumnes 

de l'Escola Tabor així com les famílies del professorat i personal de l’Escola, 

sempre que els seus treballs s'ajustin a aquestes bases. 

Cada família només podrà participar amb una fotografia. En cas que 

l'organització descarti la fotografia presentada per no ajustar-se a les bases, la 

família no podrà proposar una nova fotografia en el mateix concurs. 

Amb la tramesa de la fotografia, els participants garanteixen que són els únics 

titulars de tots els drets d'autor sobre la fotografia que presenten al concurs. 

L'enviament d'una fotografia al concurs implica l'acceptació total d'aquestes 

bases així com la cessió les dades de caràcter personal i dels drets de 

reproducció, distribució i comunicació pública de les obres fotogràfiques 

presentades. 
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Les famílies hauran d'enviar la fotografia a través del correu electrònic de 

l'AMPA, ampa-tabor@ampa-tabor.com. No s'acceptaran fotografies enviades 

per cap altre mitjà. 

 

3. Característiques de les fotografies 

Les fotografies presentades en el concurs hauran de tenir les següents 

característiques: 

a. Només s'acceptaran imatges en format JPEG. 

b. El costat major de la imatge ha de ser de 600 píxels. Si la imatge supera 

la grandària descrita, es redimensionarà a 600 píxels de forma 

automàtica. 

c. El pes no pot excedir d'1 MB. 

d. El retoc digital està permès, sempre que aquest no alteri l'essència de la 

imatge per mitjà de la seva manipulació.  

e. La fotografia ha d’ajustar-se als requisits de qualitat mínims establerts a  

aquestes bases per a poder participar en aquest concurs.  

f. No s'acceptaran fotografies que atemptin contra la dignitat de les 

persones ni les manifestament desagradables o ofensives.  

g. L'AMPA de l'Escola Tabor es reserva el dret de descartar les fotografies 

que incompleixin aquestes premisses.  

 

4. Calendari i lliurament dels premis 

a. Enviament de fotografies: Del 30 de maig de 2011 fins al 12 de juny de 

2011 a les 23:59 hores.  

b. Selecció del jurat: Del 13 de juny de 2011 fins al 19 de juny de 2011.  

c. Exposició de les fotografies seleccionades: Del 20 de juny de 2011 al 22 

de juny de 2011. 
d. Veredicte del jurat i lliurament de premis: 22 de juny del 2011 durant la 

Festa Fi de Curs. En el transcurs d’aquest acte, l’AMPA de l’Escola Tabor 

lliurarà al finalista i als 2 semifinalistes del concurs un diploma i un 

obsequi de material fotogràfic.  
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