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Bases del concurs fotogràfic  
“La dona en temps de pandèmia” 

 
Objectiu del concurs: Donar visibilitat a la dona des de qualsevol 
àmbit de la societat en temps de pandèmia. 

 

1. Temàtica: 

-La dona en temps de pandèmia. 

2. Requisits els y les participants : 

-Requisits participants: 

-Seguir al Consell de Joves de Gandia en Instagram. 

-Pot participar qualsevol persona de la comunitat valenciana. 

-La participació suposa l'acceptació integra de les bases i el 
compliment dels requisits establits en aquestes. 

-Requisits de l'obra: 

-Hauran d'ajustar-se a la temàtica "La dona en temps de pandèmia" . 

-La fotografia enviada no podrà haver sigut premiada en un altre 
concurs. 

-Els/as participants garanteixen que són titulars de les obres 
presentades, no existeixen drets a tercers i les fotografies s'han realitzat 
amb les condicions requerides per la LOPD (Llei orgànica 3/2018 de 
Protecció de Dades de caràcter personal) i es fan responsables d'això, 
eximir al Consell dels Joves de Gandia de qualsevol mena de 
responsabilitat. 
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3. Format de la fotografia: 

-Pot ser en vertical o en horitzontal. 

-A color, blanc i negre o combinades. 

4. Nombre de fotografies per a presentar: 

-Màxim d’una foto per participant. 

5. Dades del participant: 

-Enviar al correu amb la fotografia al c.garcia@cjg.es 

-Assumpte “La dona en temps de pandèmia” 

-En la descripció ha de constar: 

• Nom i cognom del participant. 

• Telèfon. 

• Usuari de d’Instagram. 

6. Composició del jurat: 

-Un membre del Consell dels joves de Gandia. 

-Una persona responsable de l'ajuntament de Gandía, de l'àrea 
d'igualtat i polítiques inclusives. 

      7.Funcionament del concurs:  

Des les fotogràfies enviades al concurs,el Consell de Joves de Gandia 
farà una sel·lecció de un màxim de 32 fotografies, les quals passaran 
a votació popular a traves de la xarxa social de instagram, les 4 
fotogràfies més votades passaran a una ultima sel·eccio per un jurat 
que elegira la imatge guanyadora. 

 

mailto:c.garcia@cjg.es
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Les rondes seran les següents:  

• El dia 2 de març es pujaran les 32 fotos a les històries i es 
votaran atraves d'enquestes. 

• El dia 3 es pujaran 16 fotos (les mes votades) . 

• El dia 4 de març pujarem les 8 fotos mes votades. 

• El 5 de març es posaran les 4 mes votades i el nostre jurat 
votadará les fotografies guanyadores. 

     8. Votacions: 

-A traves d’Instagram . 

-No seran comptabilitzats els vots dels comptes falsos . 

-Les fotos que mes vots tinguen passaran a la següent fase. 

      9. Termini de presentació: 

-Dia màxim per a enviar les fotos el dia 28 de febrer del 2021 fins a 
les 23:59h 

     10.Premi: 

-Primer premi,100 euros per a gastar als comerços del centre històric 
de Gandia. 

-Segon premi 50 euros per a gastar als comerços del centre històric 
de Gandia. 

-Les fotografies guanyadores impreses en carto ploma. 

-Un kit del Consell dels Joves de Gandia.  
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Moltes gràcies per la seua atenció. 
Consell dels Joves de Gandia 

 

 
 

 


