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I. Objectiu

El concurs de fotografia de la segona edició de  #mallorcadesignday sor-
geix amb l’objectiu de potenciar i fer visible el talent dels fotògrafs novells 
residents a balears.

II. Persones beneficiàries

El concurs fotogràfic de #mallorcadesignday va dirigit a persones no pro-
fessionals interessades per la fotografia i residents a les Illes Balears.

III. Temàtica

El concurs fotogràfic de #mallorcadesignday té la finalitat de seleccionar la 
millor fotografia balear de street style. 

IV. Requisits de les fotografies

 
 Les fotografies deuen ser pròpies, inèdites i no haver estat publica  
 des en mitjans de comunicació ni presentades a altres concur-  
 sos fotogràfics. 

 Les persones retratades a les imatges no poden ser professionals del  
 sector del modelatge, així mateix deuen ser persones majors d’edat,  
 aquestes persones han d’aportar un consentiment de cessió d’imatge  
 per la seva reproducció.

  Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies, les   
 quals seran signades a partir d’un pseudònim a la part inferior de les  
 fotografies. 

 Les imatges s’acompanyaran d’una descripció de les peces fent re-  
 ferència a la seva procedència. Exemple: Camisa (Zara), pantalons   
 (mercadillo),calçat(Nike).
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V. Característiques formals

 Format: jpg, vertical.

 Mida: resolució 150 píxels/inch
 
 Color: RGB
 
 Pes màxim: 3MB

 Els participants deuran disposar de la fotografia en alta resolu-  
 ció, RAW o similar, per a possibles reproduccions posteriors, en el   
 cas de ser finalista o guanyador.

VI. Documentació, termini i lloc d’entrega

Des del dia 1 d’abril al 4 de maig de 2019 es constitueix el període d’inscrip-
ció al concurs.

Les imatges i la documentació necessària seran enviades via e-mail a con-
curso@mallorcadesignday.es. Només s’aceptaran les propostes rebudes a 
l’adreça de correu abans de les 00:00 h del dia 4 de maig de 2019.

Fotografies:
Cada participant presentarà un màxim de 3 fotografies signades amb un  
pseudònim a la part inferior d’aquestes. Cada fotografia comptarà amb 
un títol amb el pseudònim de l’autor i una numeració.  Exemple:  Pseudò-
nim-nom arxiu: Natura. Total de fotografies presentades tres. 
Noms:  Natura 1, Natura 2, Natura 3.

Documentació:
 
 Document nacional d’identitat o document acreditatiu equiva-  
 lent, passaport o NIE.

 Currículum Vitae.

 Declaració jurada de què les imatges presentades compten amb el   
 consentiment de reproducció de les persones incloses en aquestes.  
 Annex nº3.

 



by

#mallorcadesignday

 Formulari #mallorcadesignday  complimentat. Especificant    
 nombre d’imatges presentades, pseudònim emplenat,  telèfon i   
 e-mail  de contacte. Annex nº4.

VII. Criteris de valoració

El concurs fotogràfic street style #mallorcadesignday es centrarà en pre-
miar l’originalitat, la qualitat i el gust estètic en moda. Valorant la captació 
de noves tendències dels vianants.

IX. Jurat

El lilstat dels jurats es publicarà abans de finalització del termini d’inscripció 
el dia 04 de maig de 2019 a la web www.mallorcadesignday.es

X. Procediment i terminis #mallorcadesignday

Des del dia 1 d’abril al 4 de maig es constitueix el període d’inscripció al 
concurs. 

Durant les dates compreses entre 4 i el 24 de maig es penjaran a la web 
www.mallorcadesignday. es  totes les propostes que reuneixen els requisits 
de qualitat exposats a aquestes bases. 

El dia 24 de maig es realitzarà la fallada definitiva del jurat durant l’acte 
#mallorcadesignday.

XI. Premi

El premi a la millor fotografia street style estarà dotat amb 1000€.

XII. Ús de les imatges

Les fotografies de tots els participants seran publicades amb el pseudònim 
a la pàgina web de mallorcadesignday. Un cop finalitzat el concurs les foto-
grafies podran ser emplenades per l’organització de mallorcadesignday per 
la promoció de l’acte, realitzant una atribució a l’autor.

La participació al concurs suposa l’acceptació de les presents bases.


