
 
 
 
Bases del concurs fotogràfic de mascotes 2016 de la Lliga Protectora 
d'Animals de Sabadell  
 
1. El tema és “Jo estimo els animals”. S’estableixen tres modalitats: 

 
a) La millor foto: imatges d’alta qualitat fotogràfica (enfocament, motiu, 
entorn, llum i escenari). 
b) La foto més divertida: imatges que reflecteixen una situació o 
escena divertida, curiosa o inesperada (sense que impliqui cap dany per 
a l’animal). 
c) Els millors amics: imatges que reflecteixen l’amistat entre persones i 
animals o entre dos o més animals domèstics. 

 
2. Les fotografies poder ser fetes en color o en blanc i negre. 
 
3. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, aficionada o 
professional.   
 
4. El màxim de fotografies admeses per autor serà d’una per modalitat.  
 
5. Les fotografies s’han d’enviar en format digital a l’adreça electrònica 
nuria@protectorasabadell.org   
 
6. Al mateix missatge de correu, hi ha de constar el títol de la fotografia i el 
nom de l’animal, la modalitat en què concursa, així com el nom i les de 
contacte de l’autor o l’autora: adreça, telèfon i correu electrònic. Si no consta 
la modalitat, l’organització decidirà en quina modalitat concursarà. 
 
7. Les fotografies hauran de ser inèdites i no haver estat premiades en altres 
concursos. 
 
8. La inscripció en aquest concurs és gratuïta.   
 
9. El termini de presentació de les obres finalitza el 30 d’abril del 2016 a las 
dotze de la nit (24 h). La Lliga es reserva el dret d’ampliar aquest termini.    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10. Les fotografies rebudes es penjaran segons la modalitat (la millor foto, la 
foto més divertida, els millors amics) el dia 1 de maig del 2016 en tres àlbums 
diferents al Facebook de la protectora www.facebook.com/protectorasabadell.  
 
11. La votació és pública: 
 
Procediment:  
Entreu al Facebook de la protectora. www.facebook.com/protectorasabadell  
Cliqueu a la pestanya de fotos i, després, àlbums. 
Hi trobareu tres àlbums: 
1) La millor foto 
2) La foto més divertida  
3) Els millors amics 
 
Podreu entrar en cadascun dels àlbums i amb un clic a “m’agrada” votar la foto 
(o les fotos) que més us agradi. 
 
Si voleu aconseguir més vots per a la vostra foto participant, podeu compartir-la 
entre les vostres amistats, però hauran de votar a la foto, no a la publicació que 
s’hagi compartit; si no, els vots no es comptabilitzaran. 
 
12. Les fotografies es podran votar fins el 15 de maig del 2016 a les 12 de la 
nit. 
 
13. Les 10 fotografies més votades de cada categoria seran valorades pel jurat, 
que triarà el guanyador de cada categoria 
 
14. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la fotografia 
i de Lliga Protectora d’Animals de Sabadell. 
 
15. La decisió del jurat serà inapel·lable.  
 
16. El guanyador d’una categoria no pot aspirar a un premi d’una altra. 
 
17. Les fotografies presentades que resultin guanyadores o guardonades 
quedaran en propietat de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, que 
en tindrà la titularitat dels drets d’autor per als seus propis usos, sempre amb la 
indicació, a peu de fotografia, del nom de l’autor o l’autora. 
 
18. Els guanyadors es faran públics el 22 de maig del 2016 amb motiu de la 
13a Festa de l’Animal de Companyia. Se n’informarà a través de la nostra 
pàgina web.  
 
19. Els guanyadors i els guardonats seran avisats oportunament abans del 
lliurament de premis. 
 
20. L’organització es reserva el dret d’utilitzar les fotos guanyadores per a un 
calendari i/o publicar-les a la propera edició de la revista Petjades. 
 
 
 

 



 
 
21. Premis: 
1r premi:  
· Diploma 
· Val per a un sopar per a dues persones en un restaurant de la zona 
· Lot de productes de marxandatge de la protectora 
  
Accèssit 
Entre les més ben valorats pel jurat, s’atorgarà un premi sorpresa per 
modalitat.  
 
22. La participació en el concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases.  
 
 
Sabadell, 15 d’abril del 2016 
 
 
 


