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1. Quin és lʼobjectiu del concurs ?
El concurs de fotografia Bocamolla 2018, amb el lema «La Mirada de l'Alumne»,
té per objectiu donar a conèixer la visió personal dels alumnes del centre
IES Manacor en qualsevol dels seus àmbits: educatiu, esportiu, científic,
literari, cultural, tecnològic i/o d'oci.

2. Qui pot participar ?
El concurs està obert a tot l’alumnat de l'IES Manacor matriculat en estudis
d'ESO, Batxillerat o Formació Professional Bàsica, FP de Grau Mitjà i FP de
Grau Superior durant el curs 2017-18. La participació en el concurs suposa
l'acceptació de totes les seves bases.

3. Autoria de les fotografies .
Els participants han de declarar-se autors de les obres. En cas contrari ells
són els responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar
per reclamacions dels autors originals. Els drets d'autor de les fotografies
premiades seguiran essent del fotògraf.

4. Categories del concurs .
Els participants al concurs podran participar a les diferents categories del
mateix:

Categoria A : la mirada de lʼalumne.
En ella es valorarà, a part de la qualitat artística i/o tècnica de la fotografia, que transmeti la visió personal dels alumnes del centre IES
Manacor en qualsevol dels seus àmbits: educatiu, esportiu, científic, literari, cultural i/o d'oci.

Categoria B : blanc i negre.
De temàtica lliure, però amb la condició tècnica que la fotografia ha de
ser en blanc i negre. En ella es valorarà la qualitat artística i/o tècnica de la fotografia, l'originalitat i el correcte ús dels elements i principis del disseny.

Categoria C : xarxes socials.
De temàtica i tècnica lliure, la seva votació es realitzarà a través dels
compte de la revista Bocamolla a les xarxes socials Facebook, Twitter i
Instagram.
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5. Participació .

S’accepta un màxim de 5 fotografies per participant i categoria. En cas d'enviar-se'n més, aquestes es descartaran i només es tindran en compte les 5 primeres
fotografies enviades per cada categoria. Cada participant serà premiat com a
màxim en 1 categoria encara que participi a les 3. El concurs és totalment
gratuït.
Les fotografies presentades no podran haver estat premiades en altres concursos
ni estar pendents de veredicte d'altres concursos.

6. Com sʼhan de presentar les fotografies .
Format. Les fotografies es presentaran en format .jpg i han de tenir una dimensió
mínima, pel costat més llarg, de 24 cm (equivalents a 1.417 píxels) i una resolució de 150 dpi per a la seva publicació en suport imprès.
Tramesa. Les fotografies s’han de trametre mitjançant el formulari d'enviament
de fotografies, que es troba a la web http://www.iesmanacor.cat/projectes/revista-bocamolla/fotoconcurs i emplenar tos els camps del formulari (Nom i llinatges
de l'alumne, curs i grup, títol de la fotografia i categoria en la que participa).
Periode. El termini de presentació de fotografies s'obrirà el dia 1 de març de
2018 i finalitzarà el dia 11 de maig de 2018.

7. Com es seleccionaran les fotografies guanyadores .
Una comissió de selecció formada per membres del professorat de l'IES Manacor,
alumnat i professionals de l’àmbit de la imatge i la comunicació farà una selecció
d’un màxim de 10 propostes seleccionades per categoria, que es publicaran a la
web del centre IES Manacor i a les xarxes socials de la revista Bocamolla el 14
de maig de 2018. La Comissió podrà declarar desert el concurs per raons de qualitat i/o quantitat en qualsevol de les seves categories.

Categories a) La Mirada de l'Alumne i b) Blanc i Negre .
Les fotografies guanyadores i finalistes es decidiran per votació dels
membres de la Comissió.

Categoria c) Xarxes socials .
Les fotografies guanyadores i finalistes es decidiran pel número de
«M'agrades» i «Favorits» a les pàgines de Facebook, Twitter i Instagram
de la revista Bocamolla entre les propostes seleccionades. Pot participar
en la votació qualsevol usuari de les xarxes socials Facebook, Twitter i/o
Instagram. Les votacions es duran a terme entre el 15 de maig i l’ 1 de
juny de 2018. Els vots posteriors a la data de fi del període de votacions
no es tendran en compte.
Les fotografies guanyadores a les diferents categories es faran
públiques el 6 de juny de 2018.
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8. Quins premis hi haurà ?
Categoria A : la mirada de lʼalumne .
* Primer premi: obsequi valorat en 100€, trofeu i diploma.
* Dos finalistes: Trofeu i diploma.

Categoria B : blanc i negre .
* Primer premi: obsequi valorat en 75€, trofeu i diploma.
* Dos finalistes: Trofeu i diploma.

Categoria C : xarxes socials .
* Primer premi: obsequi valorat en 50€, trofeu i diploma.
* Dos finalistes: Trofeu i diploma.

9. Entrega de premis .
És imprescindible l'assistència de les persones premiades al lliurament dels
premis. Aquestes persones podran designar algú en nom seu. En cas de no poder assistir, els guanyadors renuncien al premi i no existeix en el seu lloc cap indemnització.
Els guanyadors seran notificats via correu electrònic, i en el nostre lloc web
en algun moment després de la clausura del certamen. En cas de no tenir les dades
o no poder contactar amb els guanyadors, el premi quedarà desert.
L'entrega de premis es realitzarà el 13 de juny de 2018 de 10.45h a 11.15h a la
Sala Magna de l'IES Manacor.

10. Difusió de les fotografies .
Les obres premiades i finalistes podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells o
qualsevol suport de promoció del concurs citant l'autor/a. L'Organització podrà
disposar de les obres presentades, amb la finalitat de divulgar, sense ànim de
lucre, el concurs i l’entitat.
La fotografia guanyadora en la categoria «La Mirada de l'Alumne» serà la portada
de la revista escolar Bocamolla 2019 de l'IES Manacor, tant en suport web com
imprès, i se’n farà difusió amb la indicació del nom del seu autor/a.
Les fotografies premiades es publicaran a la web de l'IES Manacor i a les xarxes
socials Facebook, Twitter i Instagram de la revista Bocamolla, amb la indicació
del nom dels seus autors. Es farà una exposició pública al hall de l'IES Manacor
de les fotografies seleccionades durant el mes de juny de 2018.
Les fotografies seleccionades seran publicades al compte @bocamolla2014 de Twitter
indicant-ne el títol i nom de l'autor/a, i seran etiquetades amb les hastags #bocamolla i #iesmanacor. Les fotografies seleccionades també seran publicades al
compte @bocamolla d'Instagram indicant-ne el títol i nom de l'autor/a, i aquestes
seran etiquetades amb els hastags #bocamolla i #iesmanacor.
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