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MOXTLLA, CÀMERA I ACCIÓ. CONCURS DE FOTOGRAFIA DE VIATGE A 

TRAVÉS D’INSTAGRAM. 

Els programes de mobilitat dirigits a joves fins a 30 anys donen la 

oportunitat de viure noves experiències personals.  

BASES 

L’objectiu del concurs de fotografía és mostrar a través de la fotografía 

experiències de mobilitat realitzades per joves. 

1. Podran participar joves de 12 a 30 anys que hagin participat d’algun programa 

de mobilitat i que pengin una fotografia de l’experiència a través de la xarxa social 

Instagram.   Caldrà   que   l'etiqueti   amb el hastag #mobilitateje2022, etiquetar 

@ejescorxador a la fotografia i tenir el perfil públic. El període de participació serà 

del 20 de juny al 31 d’agost de 2022. 

2.Les fotografies presentades hauran de mostrar vivències i emocions viscudes 

durant l’estada. 

3. A les fotografies caldrà indicar: Nom del projecte, lloc i durada. La fotografia 

pot anar acompanyada d’una paraula o petit text. 

4. El jurat estarà format per l'equip tècnic de la Regidoria de Joventut, un/a 

fotògraf/a professional i dos joves proposats des de la mateixa regidoria que 

decidiran quines són les 3 millors fotografies de totes les realitzades durant el 

període obert a la participació. 

5. La selecció de les fotografíes guanyadores es farà tenint en compte que les 

fotografíes mostrin experiències i emocions viscudes en projectes de mobilitat tal 

i com s’indica en el punt 2 de les bases i que no estiguin manipulades. 

6. Premis 

1r premi: 120€  

2n premi: 75€  

3r premi: 50€ 

7. Les persones guanyadores hauran de presentar un document identificatiu per 

acreditar que tenen l'edat compresa entre els 12 i els 30 anys. 
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8.Les persones guanyadores seran notificats a través d'Instagram, Twitter i 

Facebook a partir del 12  de setembre de 2022. 

9. Les categories quedaran desertes en el cas que les persones guanyadores no 

contactin amb l'organització abans del 31 d’octubre de 2022. 

10. L'obra haurà de ser original i inèdita llevat de la seva publicació a Instagram, 

i que no s'hagi presentat a altres concursos fotogràfics. Els drets de les imatges 

realitzades seran sempre propietat de l'autor i amb Instagram com a copropietari 

(tal com marquen les normes d'Instagram). Tot i això, els participants cedeixen 

a l'Ajuntament els drets per utilitzar-les. 

11. En el cas que una fotografia guanyadora hi apareguin menors d’edat, caldrà 

presentar l’autorització expressa dels pares o tutors legals per permetre que 

surtin a la fotografia i autoritzar a l’Ajuntament a publicar-la. 

12. Les fotografies presentades al concurs podran ser exposades a l’Espai Jove 

l’Escorxador. 

13. La participació en el concurs suposa l'acceptació de la totalitat de les seves 

bases. 

14. L’organització es reserva el dret de deixar desert qualsevol dels premis. 

 

 


