
 
 

Bases del Concurs Fotogràfic de Mascotes 2017  
 
 
1. Tema: “Tardor / hivern – amb els nostres animals”. S’estableixen dues 
modalitats:  

 
a) La millor foto: imatges d'alta qualitat fotogràfica (enfocament, motiu, 
entorn, llum i escenari). 
b) La foto més tendra: imatges del teu animal que reflecteixin una 
situació o escena dolça i tendra. 
 

Busquem fotografies que mostrin escenes amb els vostres animals a l'època de 
fred fent alguna activitat a la natura, a l'exterior o gaudint de la calor de la casa, 
però no estampes nadalenques. 
 
2. Las fotografies poden ser realitzades en color o en blanc i negre. 
 
3. Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, aficionada o 
professional.   
 
4. Les fotografies s’han de presentar en paper, amb format de 20 x 30 cm.   
 
5. El màxim de fotografies admeses per autor serà d’una. 
 
6. En el revers de cada fotografia ha de constar el títul de la fotografia i el nom 
de l’animal, així com el nom i les dades de contacte de l’autor o l’autora: 
adreça, telèfon i correu electrònic. Si no consta la modalitat, l'organització 
decidirà en quina modalitat concorrerà. 
 
7. Les fotografies hauran de ser originals, inèdites i no premiades en altres 
concursos. 
 
8. La inscripció en aquest concurs és gratuïta. 
 
9. Les obres s’han d’enviar a l’apartat de correus 324 de la Lliga Protectora 
d’Animals de Sabadell, 08202 Sabadell, o es poden entregar directament en 
el refugio de la Lliga, situat a la ctra. de Caldes, km 24,2 (davant del Santuari 
de la Salut), a Sabadell, en horari d’atenció al públic: de dilluns a dissabte de 15 
a 18h, diumenges i festius d’11 a 14h (tel. 937267227). 
 
10. El plaç de presentació de les obres comença el 17 de novembre de 2017 
y finalitza el 15 de desembre de 2017. La Lliga es reserva el dret a ampliar 
aquest plaç.    



 
11. El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la fotografia 
i de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. 
 
12. La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 
13. El guanyador d'una categoria no pot aspirar a un premi d'una altra. 
 
14. Les fotografies presentades que resultin guanyadores o guardonades 
quedaran en propiett de la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell, que 
tindrà la titularitat dels drets d'autor per als seus propis usos, sempre amb la 
indicació al peu de la fotografia del nom de l'autor o autora. 
 
15. La resta de fotografies podran ser recollides en el refugi de la Lliga 
Protectora entre el 10 i el 31 de gener de 2018. A partir d'aquesta data, les 
fotografies que no hagin estat recollides passaran a ser propietat de la Lliga. 
 
16. El veredicte del jurat es farà públic el 23 de desembre de 2017 amb motiu 
de l’activitat del “Caga tió” que es muntarà d’11 a 19h en la pl. De l’Àngel 
de Sabadell. S’informarà d’ella a través de la nostra pàgina web.  
 
17. Els guanyadors i guardonats seran avisats oportunament abans del 
lliurament de premis. 
 
18. L'organització es reserva el dret a realitzar una exposició amb una selecció 
de fotografies presentades al concurs i/o utilitzar les fotos guanyadores per a un 
calendari. 
 
19. Les fotos guanyadores dels primers premis de les dues categories sortiran 
publicades a la propera edició de la revista "Petjades". 
 
20. S’estableixen tres guardons per modalitat: 1r premi, 2n premi i 3r premi. En 
el caso de que alguna modalitat quedés deserta, el jurat podrà atorgar altres 
premis.  
 
El nombre màxim de fotografies premiades o guardonades serà de 6. 
 
21. Accèssit 
S’atorgarà un premi addicional a la foto més votada pel públic que acudeixi 
el dia 23 de desembre a la pl. De l’Àngel de Sabadell, on estaran totes les 
fotos exposades en l’activitat del “Caga tió”, d’11 a 19h. 
 
22. Dotació dels premis per totes les categories:   
 
CATEGORIA LA MILLOR FOTO 
 
1r premi: diploma + val per a una sessió de fotos de la família amb el seu animal 
de companyia cortesia de Sergi Panizo + val per un lot de productes per a 
animals cortesia de "La Petjada" 
 
2n premi: diploma + val per a 2 persones per un menú d’arròs amb llamàntol al 
restaurant Gardens de Sabadell + val per un lot de productes per a animals 
cortesia de "La Petjada" 



 
3r premi: diploma + val per un lot de productes per a animals cortesia de "La 
Petjada" + 2 entrades al Museu de Paleontologia de Sabadell 
 
CATEGORIA LA FOTO MÁS TIERNA 
 
1r premi: diploma + val per a una sessió de fotos de la família amb el seu animal 
de companyia cortesia de Sergi Panizo + val per un lot de productes per a 
animals cortesia de "La Petjada" 
 
2n premi: diploma + val per a 2 persones per a un menú d'arròs amb llamàntol 
al restaurant "La Parada" de Sabadell + val per un lot de productes per a animals 
cortesia de "La Petjada" 
 
3r premi: diploma + val per un lot de productes per a animals cortesia de "La 
Petjada" + 2 entrades al Museu de Paleontologia de Sabadell 
 
PREMI ACCÈSSIT 
 
diploma + val per a una sessió de perruqueria canina a Zenwolf (inclou: 
desllanatge, bany, tall d'ungles i repàs plantars i orelles) + val per a una cistella 
regal (consta d'una cervesa per gos -Snuffle-, uns rotllets de pollastre -Woolf -, 1 
dognut -snouts- i un Dentastick i tot ve en una caixa metàl·lica de gossets 
cortesia de Zenwolf + 2 entrades a Museu de Paleontologia de Sabadell 
 
23. La participació en el concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases. 
 
Per més informació: protectora@protectorasabadell.org 
 

Sabadell, 17 de novembre 2017 

 
Visita la nostra pàgina web: www.protectorasabadell.org	
Entra al nostre facebook: www.facebook.com/protectorasabadell	
Col·labora amb 1€ mensual: www.teaming.net/lligaprotectorad-animalsdesabadell	
 
 
PATROCINADORS: 
 
 


