
CONCURS FOTOGRÀFIC ÀLEX LORENTE, 2021 

REGLAMENT del CONCURS d’INSTAGRAM 

Concurs Àlex Lorente de fotografia naturalista 
(Novembre 2021) 

1. ESPERIT DEL REGLAMENT

1.1. El concurs Àlex Lorente de fotografia naturalista és d’esperit PARTICIPATIU.

1.2. L'objectiu del Concurs Àlex Lorente és destacar els valors naturals dels territoris que
formen part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter a través de la 
fotografia, per tal de sensibilitzar envers el respecte pel medi ambient i la necessitat 
de protegir-lo i preservar-lo. 

1.3. El tema principal és el Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter en tots 
els seus àmbits: fauna, flora, paisatges, patrimoni cultural i la seva relació amb 
el turisme sostenible. 

2. DEFINICIÓ
2.1. La data d’inici del concurs serà el dilluns 15 de novembre de 2021 a les 9h fins el

dimarts 30 de novembre de 2021 a les 23h. 

2.2. Tots els participants han de mostrar una actitud respectuosa i segura en tot moment. 
No es pot molestar ni danyar la flora i fauna del Parc. 

2.3. El participant és l’únic responsable la seva seguretat i del seu material i objectes 
personals. 

2.4.  Si l’organització estima que la conducta d’algun participant pot perjudicar la 
competició a qualsevol nivell, es reserva el dret de desqualificar al participant. 

2.5.  Les fotografies fetes amb dron requereixen d’autorització prèvia del Parc. Les 
fotografies presentades hauran de comptar amb l'autorització corresponent. 
Sense aquest permís la fotografia quedarà desqualificada. L'autorització pot 
sol·licitar- se en la pàgina web: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Autoritzacio- dactivitats-en-espais-naturals-protegits?category=&moda=1 

3. 
4. DINÀMICA DEL CONCURS:
4.1. Els fotògrafs pujaran un màxim de 3 fotografies al seu canal d’Instagram, fent servir

l’etiqueta: 

#ALEXMONTGRI2021 

4.2. El participant és l’únic responsable la seva seguretat i de la del seu material i objectes 
personals. 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-dactivitats-en-espais-naturals-protegits?category&moda=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-dactivitats-en-espais-naturals-protegits?category&moda=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-dactivitats-en-espais-naturals-protegits?category&moda=1
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4.3. Els pares/tutors legals són responsables de l’autorització per a la participació dels menors 

de 16 anys. 

4.4. La data límit per presentar les fotografies serà el 30 de novembre a les 23h. 
 
 

5. DESQUALIFICACIONS 
5.1. Les raons per les que un competidor pot ser desqualificat: 

• Comportament negligent o perillós. 
• Maltractar la flora i/o la fauna. 
• Qualsevol altra actitud reprovable que indiqui falta d’esportivitat, seguretat o 

responsabilitat manifesta a judici de l'organització. 
• Incomplir la normativa del Parc Natural (per exemple: traspassar l’acordament 

dunar, portar als gossos deslligats, no mantenir la distància de seguretat amb el 
fons marí o parets submarines, fotos amb dron sense haver sol·licitat els permisos 
necessaris,...). 

 
 

6. ACEPTACIÓ DEL REGLAMENT 
6.1. El fet de participar al concurs implica implícitament l’acceptació d’aquest reglament en la 

seva totalitat. 
6.2. L’organització es reserva el dret de modificació, parcial o totalment el present reglament, 

sempre que tingui un motiu de pes que ho justifiqui. 
6.3. El participant participa de forma voluntària i sota la seva pròpia responsabilitat. És 

conscient del risc més que pot desenvolupar el desenvolupament d'una activitat a la 
natura i assumeix aquest risc i les conseqüències derivades de la seva participació, per la 
qual cosa exonera i eximeix de qualsevol responsabilitat al promotor (Parc Natural del 
Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter) i renúncia a una denúncia per interposició o 
demanda contra els mateixos. 

6.4. El participant autoritza a l’organització a l’ús de les fotografies presentades i el seu 
posterior ús promocional. 

 
7. CLASSIFICACIÓ i PREMIS 

 
7.1. La classificació es donarà a conèixer el dissabte 4 de desembre a través de les xarxes 

socials del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. 

7.2. Als autors de les fotografies premiades hauran d'omplir un document i enviar-lo al Parc 
per poder rebre el premi via transferència bancaria. 

 

7.3. Els autors de les fotografies seleccionades pel calendari del Parc Natural 2022 podran 
recollir els obsequis a l’oficina del Parc Natural, al Port de l’Estartit del 13 al 17 de 
desembre, sempre amb cita prèvia. 
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Premis: 
• 1r premi: 500 € 
• 2n premi: 400 € 
• 3r premi: 300 € 

6.5. Les fotografies seleccionades pel calendari 2022 del Parc Natural obtindran un petit 
obsequi. 

6.6. El jurat estarà format pels següents membres: un representant del Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, un representant de l'Estació Nàutica l'Estartit- 
Illes Medes, un expert en Turisme Sostenible, un tècnic de Turisme d’un dels 
municipis del Parc, un fotògraf especialitzat. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

 

8. ÚS DE LES FOTOGRAFIES PRESENTADES 

8.1. El Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter es reserva el dret de: 

- Realitzar una exposició o una presentació audiovisual amb els treballs fotogràfics 
presentats, tant durant el desenvolupament de l'esdeveniment com en qualsevol acte 
de promoció del Parc i dels seus municipis que es pogués celebrar en el futur. 

-Facilitar els treballs guanyadors als mitjans de comunicació, perquè puguin informar 
sobre el concurs o sobre les activitats de promoció del Parc. 

- Utilitzar les fotografies guanyadores en les accions de promoció del Parc. 

8.2. Les fotografies premiades passaran a ser propietat del Parc Natural del Montgrí, les illes 
Medes i el Baix Ter, cedint en exclusiva els drets d'ús, difusió, distribució, comunicació 
pública, exhibició i reproducció amb finalitats promocionals i / o culturals. En tot 
moment, l'autor de la fotografia conservarà els drets que li reconeix la legislació sobre 
propietat intel·lectual. 

8.3. S'escolliran un total de 13 fotografies (incloses les premiades) que configuraran el 
calendari 2022 del Parc Natural. El jurat seleccionarà un total de 13 fotografies de les 
quals 3 seran premiades. Les altres 10 rebran 1 obsequi. 

 
 

Torroella de Montgrí, 14 de novembre de 2021 
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