
 
              

                BASES  II CONCURS  DE FOTOGRAFIA          

                 SANT JORDI 2021 
Participants 

 

1.- Podrà participar tot l’ alumnat matriculat a l’Institut Escola d’Hoteleria i 
Turisme de Barcelona – EHTB en el curs 2020-2021. 

2.- Es pot aportar un màxim de dos fotografies per participant, han de ser 
fotografies inèdites i originals de l’alumnat. 

 

Característiques de la fotografia 

 

3.- El tema de les fotografies és “La vida a l’ EHTB” 

4.- La tècnica serà lliure, blanc i negre, color o mixta, en format digital TIF o JPG 
amb una resolució mínima de 300 DPI i respectant la relació alçada-amplada  1:1 
(1080x1080 píxels). Aquesta resolució és necessària per la qualitat de la 
impressió en paper i per la publicació a Instagram. 

5.- Totes les fotografies hauran de portar un títol i cal que la fotografia no estigui 
signada. 

 

Presentació i Termini 

 
6.-El lliurament de les fotografies es farà via correu electrònic a l’adreça     
ActivitatsiServeis@insehtb.cat, amb un arxiu adjunt, indicant en l’assumpte “ II 
CONCURS FOTOGRAFIA SANT JORDI” i indicant en el cos del concurs el vostre curs, 
nom i cognoms, pseudònim i lloc i data on s’ha pres la fotografia. 
 
7.- Les fotografies seran admeses fins a les 21.00h hores del dia  9 d’abril de 
2021. 

 
Premis 
 
8.- Primer premi: una tarja regal per valor de 50€ de El Corte Inglés, un dinar per 
a dues persones en  el Menú pedagògic i un diploma per la fotografia guanyadora. 
 

     Segon premi: un dinar per a dues persones en el Menú Pedagògic i un diploma 

per la fotografia finalista. 

mailto:ActivitatsiServeis@insehtb.cat


9.-Tanmateix forma part del premi la difusió de la seva fotografia signada per 

l’autor/a, a les xarxes socials  @ehtb i la publicació en la nostra pàgina web de la 

fotografia guanyadora. 

 

10. El premi podrà quedar desert si les fotografies presentades no tenen la 
qualificació artística requerida. 

 
Mecànica del concurs 
 
11. La selecció de les persones guanyadores es disposa en tres fases: 
 
11.1 Un jurat farà una selecció de les 10 millors fotografies i aquestes  es 
publicaran a l’Instagram del centre. 
Aquest jurat estarà format per: 
 

 Professorat del centre 
 Fotògrafa professional 
 Un membre del PAS 
 Un representant de la Direcció 

 
 11.2 La fotografia podrà  ser votada entre el 16 i 23 d’abril fins a les 16h a través 
de l’Instagram  @ehtbbarcelona o bé amb el hashtag #ehtbconcursfotosSJ2021  
 A partir de llavors es farà el recompte de les votacions i la fotografia que obtingui 
més “m’agrada” serà la guanyadora i la segona finalista 

 
11.3 El veredicte final es farà públic el dia 23 d’abril a través de les xarxes del 
centre (web, Instagram, Twitter) i també es comunicarà via correu a la persona 
guanyadora i a la finalista. 
 
Condicions 
 
La propietat dels treballs finalistes així com el dret a la seva publicació i difusió 
queda reservada a l’INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona. 
 
Es responsabilitat de la persona autora el contingut i els permisos de drets 
d’imatge de les seves fotografies. 
 
 És responsabilitat de la persona autora   de comprovar que les persones del centre 
que apareguin a les fotografies han d'haver donat el seu consentiment de drets 
d’imatge. 
 
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol cas 
no previst en aquestes bases serà resolt per la Direcció de l’EHTB. Tant la persona 
premiada com la resta de participants, cediran a favor de l’ INS EHTB els drets de 
reproducció i publicació de totes les obres presentades, sempre que s’esmenti el 
nom de l’autor/a. 
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