
Bases del I Concurs Gimcana Fotogràfica VII Setmana del Bosc 

 

1. Objectiu 

La realització de l’activitat organitzada per l’àrea de promoció econòmica e l’Ajuntament de 
Sant Celoni pretén recollir a través de les diferents imatges captades pels participants, 
l’essència de la Setmana del Bosc, fotografiant racons, productes, públic, art al carrer, 
esdeveniments,... 

2. Participació 
 
• Podrà participar qualsevol persona major de 18 anys 
• Per a participar és necessari complimentar la inscripció a 

www.santceloni.cat/formularis o de forma presencial a l’Oficina de Turisme 
• La participació a la gimcana és gratuïta 

 
3. Inscripcions 

 
• Les inscripcions es podran realitzar de l’1 al 14 d’octubre 
• Presencial a l’Oficina de Turisme de Sant Celoni  

o Dimecres, dissabte i diumenge de 10 a 14 
o Divendres i dissabte de 16 a 20 

 
4. Confirmació de la inscripció 

S’admetran un màxim de 20 participants. 

No s’admetrà cap inscripció que no compleixi amb els requeriments exigits expressament en el 
full d’inscripció. 

Podran participar al concurs aquells participants que hagin rebut la confirmació de la seva 
inscripció via correu electrònic. 

Així mateix, la organització es reserva el dret d’acotar la participació. 

5. Desenvolupament del concurs 

La gimcana fotogràfica es portarà a terme del 15 al 24 d’octubre a qualsevol espai que presenti 
propostes relacionades amb la VII Setmana del bosc.  
Cada participant haurà de presentar una col·lecció o àlbum fotogràfic que inclogui les següents 
temàtiques: 

• Mostra d’art al carrer  
• Mostra de poesia als aparadors 
• Fira del bosc: Espai de parades  
• Fira del bosc: Tallers  
• Fira del bosc: Espai gastronòmic  
• Fira del bosc: Activitats 
• Fira del bosc: Espai d’entitats 
• Fira del bosc: espectacles 



Cada participant podrà fer tantes fotografies com consideri oportú però només podrà 
presentar UNA FOTOGRAFIA de cada categoria. 
Per tant, cada participant haurà de presentar un àlbum amb un total de 8 fotografies que 
correspondran a cadascuna de les categories proposades. 

La col·lecció de fotografies es presentarà en arxius en format JPG que seran transmesos via 
Wetransfer a l’adreça turisme@santceloni.cat abans de les 17h del dilluns 25 d’octubre del 
2021. 
Cadascun dels arxius JPG que integrin la col·lecció presentada seran nomenats de la següent 
manera amb l’objectiu de facilitar la identificació de les imatges i del seu autor/a: 

1. Mostra d’art al carrer_ Nom i cognoms de l’autor/a 
2. Mostra de poesia als aparadors_ Nom i cognoms de l’autor/a 
3. Fira del bosc: Espai de parades _ Nom i cognoms de l’autor/a 
4. Fira del bosc: Tallers _ Nom i cognoms de l’autor/a 
5. Fira del bosc: Espai gastronòmic_ Nom i cognoms de l’autor/a 
6. Fira del bosc: Activitats_ Nom i cognoms de l’autor/a 
7. Fira del bosc: Espai d’entitats_ Nom i cognoms de l’autor/a 
8. Fira del bosc: Espectacles_ Nom i cognoms de l’autor/a 

 

Puntuació: el jurat nomenat per a l’ocasió tindrà en compte l’originalitat, creativitat i qualitat 
de cada fotografia. 
El jurat emetrà el seu veredicte el 28 d’octubre de 2021 i es posarà en contacte amb els 
guanyadors o guanyadores per correu electrònic. 

6. Premis 

S’atorgaran els següents premis: 

• Millor col·lecció fotogràfica: Val de 100€ per gastar als comerços i restaurants 
participants a la campanya  

• Millor fotografia de cada una de les categories descrites al punt anterior: 1 val de 50€ 
per gastar als comerços i restaurants participants a la campanya per a cada una de les 
categories 
 

7. Obligacions dels participants 

Les fotografies resultants del concurs seran cedides a l’Ajuntament de Sant Celoni pel seu arxiu 
d’imatges així com els drets de reproducció institucional de les mateixes. 

L’organització es reserva el dret de canviar i/o modificar total o parcialment la temàtica de les 
fotografies si les circumstàncies així ho requereixen. 

L’organització es reserva el dret de suspendre l’activitat si les circumstàncies així ho 
requereixen. 

8. Conformitat dels participants 

La inscripció en aquest concurs comporta l’acceptació de les presents bases de participació. 

 


