
I EDICIÓ CERTAMEN FOTOGRÀFIC FUNDACIÓ CULTURAL COLL 
BARDOLET, FOTO RUANO I AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA 

 
1.- PARTICIPANTS 
 
 Podran participar en el certamen totes les persones que ho desitgin, sempre 
que els seus perfils s’ajustin a les bases de participació del certamen. Els 
participants poden ser professionals o aficionats.  
 
2.- TEMÀTICA 
 
 La tem{tica general del certamen gira entorn del món de l’art i la cultura en 
qualsevol de les seves manifestacions: pintura, escultura, arquitectura, música...  
 
 
3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES 
 

 Les fotografies han de ser originals i tirades per la persona que les presenta 
al certamen 

 No s’acceptaran fotografies presentades a altres concursos  o cert{mens 
anteriors 

 Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotografies 
 Cal que no tenguin restriccions de drets que impedeixin que siguin 

presentades o exposades 
 Els drets de propietat de les fotografies no seran en cap cas propietat del 

Certamen, sinó que seran conservats pel fotògraf. Només es requeriran 
drets d’exhibició per a poder mostrar-les online o impreses durant el 
certamen en l’exposició que es realitzar{ o en d’altres de futures edicions. El 
nom de l’autor quedar{ citat a l’exposició i sempre quedar{ protegit d’acord 
amb la Llei de Propietat Intel·lectual 

 Les fotografies podran ser en color o en blanc i negre. Es permetrà el 
revelatge RAW, però no altres processaments o edicions posteriors. 

 Han de ser d’una mida mínima de 40x50 cm i una resolució de 300 ppp (per 
a poder ser impreses amb garanties de qualitat en cas de ser seleccionades). 
El format serà sempre JPG. 

 
 

4.- PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES 
 
 Les fotografies seran enviades a l’organització del certamen a través de la 
plataforma de lliuraments “WeTransfer” a l’adreça de correu electrònic 
sm@fotoruanopro.com 
 
 En el nom d’arxiu de la fotografia, hi figurarà el nom complet i el 
número de telèfon del participant.  
 



Exemple:  Carlos Rodríguez Pons – 666789789.jpg 
  
Les fotografies que s’enviïn directament per correu o no incloguin les dades del 
participant, o també aquelles que incompleixin qualsevol de les anteriors 
directrius, no seran acceptades en el certamen i no s’enviar{ la notificació 
corresponent. 
 
 
5.-  JURAT 
 
 El jurat, que realitzarà la preselecció dels finalistes i escollirà els 
guanyadors del certament, estarà presidit pel President de la Fundació Cultural 
Coll Bardolet, mentre que el secretari serà un membre de Foto Ruano. La resta del 
jurat estarà compost per tres vocals, un de la Fundació Cultural Coll Bardolet i els 
altres dos de l’Ajuntament de Valldemossa i Foto Ruano respectivament.  
 
 
6.- GUANYADORS I FINALISTES 
 
 De les fotografies presentades al Certamen, el jurat en seleccionarà 20 com 
a finalistes. Aquestes seran impreses i exposades a la Fundació Cultural Coll 
Bardolet de Valldemossa, en format 40x50 sobre dibond i alt en lluminositat.  
 
 Les impressions podran ser retirades pels participants una vegada que 
finalitzi l’exposició. No obstant això, les guanyadores seran conservades per a 
futures exposicions. 
 
 Les fotografies que no es retirin en els terminis prevists passaran a formar 
part del fons de la Fundació Cultural Coll Bardolet, i podran ser utilitzades si es 
considera oportú.  
 
 
7.- TERMINIS I DATES RELLEVANTS DEL CERTAMEN 
 

 Lliurament de les fotografies participants: del 3 de juny al 31 d’octubre 
de 2017. 

 Exposició d’obres finalistes: del 2 de desembre de 2017 al 6 de gener de 
2018 

 Veredicte del jurat: 13 de novembre de 2017. 
 Cerimònia d’entrega de premis: dissabte 2 de desembre de 2017 
 Recollida de les fotografies de l’exposició pels seus propietaris: del 22 

de gener al 28 de febrer. 
 
 
8.- PREMIS DEL CERTAMEN 
 

 1r Premi: Càmera Fujifilm X-T20 + 16-50 mm 
 2n Premi: Càmera Olympus E-M10 + 14-42 mm EF 
 3r Premi: Objectiu Sigma 70-300mm APO  



 Accèssit sobre Pintura: Val de 200 € de Foto Ruano 
 Accèssit sobre Escultura: Val de 200 € de Foto Ruano 
 Accèssit sobre Música: Val de 200 € de Foto Ruano 

 
Tots els finalistes (els 20) rebran un diploma acreditatiu durant la cerimònia 

d’entrega de premis del dia 2 de desembre.  
 

Els catorze finalistes que no hagin rebut un dels sis premis principals podran 
retirar la còpia impresa de la seva fotografia quan l’exposició acabi. Ho hauran de 
fer en els terminis prevists al local de:  

 
Foto Ruano, C. Font i Monteros,  núm. 5 de Palma 

 
 
9.- CONSIDERACIONS FINALS 
 
 La participació en el Certamen i el lliurament de les fotografies comporten 
l’acceptació de les esmentades condicions.  
 
 En cas que es presentin situacions no previstes a aquestes bases, 
l’organització formada per la Fundació Cultural Coll Bardolet i per l’empresa Foto 
Ruano S. L. es reserva el dret de prendre qualsevol solució que consideri oportuna.  
 
 En casos de situacions que així ho requereixin, l’organització es reserva el 
dret de cancel·lació del Certamen o de modificació de les dates, sense que 
sigui necessari la notificació prèvia als participants o interessats en el concurs.  
 
 Una mateixa persona podrà guanyar únicament un dels sis primers premis 
principals, tot i que és possible que les seves dues fotografies quedin entre les vint 
finalistes.  
 
 Si el jurat del certamen no aconsegueix contactar amb els guanyadors 
dels premis principals, o aquests no poden assistir al lliurament de premis, 
perdran el seu premi i aquest serà assignat al següent participant que el 
jurat seleccioni.  
 
 
Agraïments a las empreses col·laboradores: 
 
FujiFilm España, Olympus Iberia y Reflecta S.A. 
 


