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1. OBJECTIU
•

L'objectiu d'aquest concurs és promoure la fotografia de qualsevol tema relacionat
amb la muntanya.
1. Esports de muntanya: alpinisme, expedicions, escalada, senderisme,
espeleologia, descens de barrancs, carreres, etc.
2. Cultura de muntanya: etnologia i identitat.
3. Natura: paisatge i biodiversitat.
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BASES

2. PARTICIPACIÓ
•

Oberta a fotògrafs/es professionals o aficionats/des de qualsevol nacionalitat i
majors de 18 anys.

3. FORMAT
•
•
•

Les fotografies s’han de presentar en suport digital (format jpg) i amb una
resolució de 1.920 píxels del costat major i 5 MB de mida màxima.
No s'admetran: fotomuntatges, marcs o vores, fotografies excessivament
retocades que alterin la imatge original, imatges signades o amb marca d’aigua.
Únicament s'acceptaran ajustos moderats que afectin el contrast, saturació,
lluminositat, balanç de blancs, l'eliminació de vinyetatge, la neteja de partícules i
correcció de distorsions. S'acceptaran imatges panoràmiques i retallades que no
alterin la composició original.

4. TERMINIS I INSCRIPCIÓ
•
•
•
•

La inscripció és gratuïta.
El termini per a la presentació de fotografies acaba el 31 de gener de 2022.
Es podran presentar un màxim de tres fotografies per participant.
Les fotografies s’han d’enviar, directament o per wetransfer, a
premisfotomuntanya@palmamuntanyafilm.com i a l’assumpte haurà de constar el
nom i llinatges del participant i indicant Premis de Fotografia de Muntanya 2022.
També s’haurà d’enviar adjunt el formulari d’inscripció degudament emplenat
(disponible a www.palmamuntanyafilm.com).
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5. PREMIS

•
•
•
•
•
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•

•
•
•
•

Premi FBME (Federació Balear de Muntanyisme i Escalada) a la millor fotografia
de muntanya: 300 € (premi en metàl·lic).
Premi FBE (Federació Balear d’Espeleologia), a la millor fotografia d'espeleologia:
200 € (premi en metàl·lic).
Premi Hotel Maristel a la millor foto de la Serra de Tramuntana: val per a dues nits
per a dues persones valorat en 500€.
Premi Bestard Mountain Boots, a la millor fotografia de cultura de muntanya: val
de 150 € en material.
Menció especial "Tolo Calafat" – Refugi de Muntanya, a la millor fotografia
d'alpinisme: val de 150 € en material.
Menció especial "Miquel Riera" – Foracorda, a la millor fotografia d'escalada: val
de 150 € en material.
Premi a la millor sèrie fotogràfica de 3 fotos – Sa Muntanya: val de 150 € en
material.
Premi Vol Ras, a la millor fotografia de penyaleres: val de 150€ en material.
Premi Sa Tenda, a la millor fotografia de senderisme: val de 150€ en material.
Premi a les fotografies seleccionades - Cliché. Impressió digital: val per realitzar
una impressió fotogràfica de 50 x 60 cm.
Els premis en metàl·lic estan subjectes a la retenció fiscal vigent. Qualsevol dels
premis podrà declarar-se desert. Els premis no són acumulables.

6. JURAT
•
•
•
•
•
•

El jurat farà la selecció de les fotografies i n’atorgarà els premis.
Se valorarà la presència de dones en les fotografies i en l’autoria de les imatges.
Les fotografies seleccionades formaran part d’una exposició.
El lliurament dels premis es farà, previsiblement, el març de 2022.
Les fotografies premiades podran ser visualitzades en el web
www.palmamuntanyafilm.com.
La decisió del jurat serà irrevocable i resoldrà qualsevol aspecte no inclòs a les
bases.

7. DRETS D’IMATGE
•

Cada participant garanteix que és propietari exclusiu dels drets de propietat intel·lectual
sobre les fotos presentades i que no hi ha limitació legal, contractual ni de cap altra índole
que pogués minvar la facultat de l'organització per exhibir públicament l'obra presentada.
L’inscrit es compromet a exonerar a l'organització de qualsevol responsabilitat i, davant de
possibles reclamacions que, en matèria de drets d'autor, es puguin iniciar per tercers. Totes
les parts se sotmeten als tribunals i jutjats de Palma (Mallorca, Espanya).
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•
•

Els autors seleccionats cedeixen els drets de reproducció i publicació de les fotos
seleccionades a la Mostra de Cinema de Muntanya de Palma i a la Federació Balear
de Muntanyisme i Escalada per a reproduir-les i publicar-les en qualsevol mitjà i
incloure-les en totes aquelles activitats i/o promocions que realitzin relacionades
amb el concurs, indicant sempre el nom de l’autor/a.
Qualsevol fotografia seleccionada podrà ser utilitzada per Il·lustrar la pàgina d’inici
de www.palmamuntanyafilm.com el 2022.
La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.
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•
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