
 

 

 

 

 

 



Bases del Concurs 

La Fundació Jardí Botànic de Sóller – Museu Balear de Ciències Naturals organitza el concurs de 

fotografia a Facebook amb motiu de celebració i presentació del nou nom comercial SÓLLER 

NATURA I CIÈNCIA. Amb aquesta iniciativa volem descobrir noves visions de les col·leccions del 

Botànic i el Museu des de la perspectiva dels nostres visitants. 

Participants 
El concurs és obert a tots els visitants del Jardí Botànic i Museu Balear de Ciències Naturals, de 

qualsevol nacionalitat, que tinguin perfil a la xarxa social Facebook. No podrà participar el 

personal que forma part de l’entitat organitzadora (FJBS-MBCN) del concurs. 

Temàtica  
La temàtica seran les col·leccions de Sóller Natura i Ciència. La perspectiva de les fotografies ha 

de permetre reconèixer que la fotografia ha estat realitzada dins les instal·lacions de Sóller 

Natura i Ciència. 

Requeriments per participar 
- Ser usuaris de la xarxa social Facebook. 

- Seguir al perfil de @SollerNaturaiCiencia 

- Publicar una fotografia realitzada a @SollerNaturaiCiencia etiquetant-la amb el 

#GaudintSollerNaturaiCiencia  

- Anomenar a @SollerNaturaiCiencia, @BOTANICSoller i 

@museubaleardecienciesnaturals 

- Un mateix autor pot pujar fins un màxim de 3 fotografies, en el cas de que se’n pugin 

més, només es tindran el compte les tres darreres d’aquell autor. Les obres hauran de 

ser pròpies i respondre a la temàtica proposta. 

Premi 
- Lot de productes elaborats a Sóller, obsequi de la Regidoria de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Sóller, per promocionar els productes locals amb la campanya "100% 

AMB Ú, CENT PER CENT PER A TU". 

Àmbit temporal 
- El termini per la publicació de les fotografies s’inicia el 1 de juny fins al 30 de juny. 

- Dia 1 de juliol es comunicarà la decisió del Jurat. 

Jurat i Criteris d’avaluació 
El Jurat estarà compost per membres de Sóller Natura i Ciència. La fotografia guanyadora serà 

seleccionada atenent a criteris de qualitat, originalitat i creativitat de l’obra presentada. Les 

deliberacions i votacions del Jurat són secretes, de manera que únicament es publicarà la 

fotografia guanyadora. El Jurat resoldrà qualsevol circumstància no descrita en aquestes bases i 

la decisió serà inapel·lable. El Jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si es considera 

que les obres no reuneixen les bases del concurs. 



Publicació dels resultats 
La decisió del jurat de la fotografia guanyadora s’anunciarà el dia 1 de juliol a les xarxes socials 

de Sóller Natura i Ciència. 

Recollida de premis 
El guanyador del concurs haurà de desplaçar-se a les nostres instal·lacions per a la recollida del 

premi. 

Drets 
Es sol·licitarà al guanyador l’arxiu JPEG de la fotografia a màxima resolució. L’obra guanyadora 

formarà part del fons de Sóller Natura i Ciència, que es reserva el dret d’utilitzar-les i reproduir-

les amb finalitats divulgatives o promocionals, durant un període indeterminat fent constar 

sempre l’autoria de la obra. 
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