
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

VIè Concurs fotogràfic al Jardí Botànic de Barcelona 2014 
 

 
 
 
 

1. PARTICIPANTS 

La participació al concurs  és oberta a tothom qui ho desitgi. 
 

2. CATEGORIES 

a) Fotografies fetes en el Jardí Botànic Històric (Sot de l’Estany i Sot de la Masia) 

b) Fotografies fetes en el nou Jardí Botànic. 

Només s’admetran fotografies que continguin qualsevol element d’aquests dos espais. 

 
3. CARACTERÍSTIQUES DE LES FOTOGRAFIES 

Cada concursant podrà presentar un màxim de dues fotografies de cada categoria, o bé quatre 
fotografies d’una sola categoria. Les fotografies han de ser originals i exclusives de l’autor i no han 
d’haver estat premiades ni publicades amb anterioritat, han de contenir un element  identificable 
del Jardí Botànic de Barcelona (històric o nou) i han d’haver estat fetes des de l´1 d’octubre del 
2013 fins el 12 de maig del 2014.  

 
4. PRESENTACIÓ 

Les imatges es presentaran en format JPEG/JPG, amb una mida de 3.000 pixels pel costat més llarg 

i un pes màxim de 4 Mb. 

 
5. IDENTIFICACIÓ 

El nom dels arxius de les fotografies ha de començar amb el prefix HIST per a la categoria a), i amb el 
prefix NOU per a la categoria b). A continuació es posarà el nom i cognoms de l’autor, per ex.: 

“HISTCarme Rius Roca”. Si l’autor és soci de l’AAJBB afegirà una X al final. 

 
6. TRAMESA 

Les fotografies s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça: fotografia@amicsjbb.org 

A “ l’assumpte” caldrà posar “nom i cognoms de l’autor” i a cada fotografia hi haurà de constar: el 
nom de l’arxiu, un títol, el lloc i la data de realització. 

 
7. DATES DE PRESENTACIÓ 

Del 2 de gener de 2014 fins a les 24 h. del  dia 12 de maig del 2014. 
 

8. JURAT 

El jurat estarà format per un biòleg, responsable de les col·leccions del Jardí Botànic de Barcelona 
un membre de l’AAJBB, i un fotògraf professional.  Per a atorgar els premis es valorarà la qualitat 
fotogràfica i artística, la creativitat i la significació especial de cada fotografia. 

 
9. VEREDICTE 

El veredicte del jurat es farà públic al web de l’AAJBB i es comunicarà per correu electrònic o telèfon 
als guanyadors. 

LLEGIU BÉ LES BASES perqué HEM FET ALGUNS 
CANVIS 



 
 

 

 

 

 

 
 

10. PREMIS 

Cada categoria tindrà primer, segon i tercer premi. 

S’atorgarà un premi especial al soci de l’AAJBB millor classificat. 

 

 
11. LLIURAMENT DE PREMIS 

Els premis es lliuraran el dia 14 de Juny del 2014. 
 
 
 

 
Important: 
• Les imatges incloses en correus que no compleixin els punts citats a l’apartat “Tramesa” o que 
s’enviïn fora de termini NO SERAN ADMESES A CONCURS. 
• Les fotografies premiades i les seleccionades quedaran en poder de l’Associació d’Amics del Jardí 

Botànic, que podrà publicar-les fent-hi constar el nom de l’autor/a. 

• Els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i en conseqüència tenir 
els drets d’autor i els drets d’imatge. 
• Els participants en el concurs es comprometen a no reivindicar els drets d’autor per la reproducció 

de les seves obres en calendaris, cartells, dossiers de premsa, reportatges i mitjans audiovisuals i 
informàtics que editi l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona. En tot cas, es farà 
esment de l’autor de qualsevol obra en cas de ser utilitzada. 

• Per participar en el concurs cal acceptar les condicions d’aquestes bases i respectar-les. 

• L’organització del concurs és a càrrec del Grup de fotografia de l’AAJBB. 


