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ELS NOSTRES ANIMALS 
DE COMPANYIA

La virtut més gran de l’ésser humà és l’amor que sent pels altres éss
ers vius

(Charles Darwin)
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1. Objecte
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la 
Selva ha instituït el Concurs de fotografia 
calendari 2021 amb l’objectiu que les 12 
fotografies seleccionades surtin al ca-
lendari 2021 que edita l’Ajuntament de la 
Selva del Camp. Aquest any la temàtica 
són els nostres animals de companyia; es 
poden presentar fotografies on hi apare-
gui qualsevol tipus d’animal domèstic i 
animals que conviuen entre nosaltres. Si 
apareix alguna persona en la fotografia, 
s’entén que aquesta persona dóna l’auto-
rització per aparèixer-hi a la persona que 
presenta la fotografia.

2. Participants
Poden participar-hi totes aquelles perso-
nes físiques que ho desitgin i que tinguin 
més de 10 anys d’edat. La participació 
dels menors s’entén condicionada, en el 
seu cas, al consentiment dels seus proge-
nitors o tutors. L’organització es reserva 
el dret de vetar fotografies amb contingut 
ofensiu o inapropiat. 

3. Presentació de les  
fotografies

Les fotografies es podran presentar, fins 
el dia 11 d’octubre, a l’Hort d’Iglésies (de 
dilluns a divendres de 9 a 15h), a l’Ajun-
tament de la Selva (de dilluns a diven-
dres de 9 a 14h), i per correu electrònic a  
calendari.selva@gmail.com 
En cas de presentació física, s’han de por-
tar les imatges en un suport CD i un do-
cument escrit on aparegui: el títol, el nom 
i cognoms, l’adreça, correu electrònic, i 
població. En tots els casos les fotografies 
s’han de presentar en un o més arxius JPG 
(entre 1MB i 3 MB), mida 30x21cm, i re-
solució 300 ppp. LES FOTOGRAFIES HAN 
DE SER HORITZONTALS, I CADASCUNA 
HA DE TENIR UN TÍTOL DIFERENT.

4. Jurat
Durant la Fira les fotografies s’exposaran 
al Castell, i la selecció de les guanyado-
res es farà per votació popular mitjançant 
butlletes que es dipositaran en una urna 
situada al mateix Castell del Paborde du-
rant la Fira.

5. Proclamació de guanyadors
Després de la Fira es faran públics els 
guanyadors i es notificarà individualment.

6. Drets sobre les obres  
premiades

Les obres premiades passaran a ser pro-
pietat de l’Ajuntament de la Selva i no po-
dran ser presentades a altres certàmens. 
L’obtenció del premi comporta la cessió 
dels drets de comunicació pública, re-
producció, distribució i explotació de les 
obres premiades en qualsevol suport in-
cloent-hi també la cessió d’aquests drets 
a tercers.

7. Acceptació de les bases
El fet de concórrer al certamen suposa 
l’acceptació plena d’aquestes bases.


