
1. Objecte 
Castells de Lleida i Club Esportiu K2 Born Combat Medieval convoquen el I Concurs de 
Fotografia Medieval. Té com a objectiu la difusió del patrimoni cultural territori així com de la 
pràctica històrica i actualment esportiva del Combat Medieval. 
 
2. Participants 
Podrà participar qualsevol persona major de 18 anys, amb l’excepció dels membres del jurat, 
així com els directius de l’entitat organitzadora del concurs. 
  
3. Temàtica 
Les fotografies presentades a concurs han de fer referència específica als combats medievals 
esportius que es duran a terme al marc del IV Profight Medieval Castell de les Sitges. 
  
 4. Presentació de les propostes 
Les propostes poden tenir un autor individual o col·lectiu. Cada autor pot presentar un màxim 
de 5 fotografies. 
 
Els autors han de poder garantir que les imatges són originals i inèdites; que en són els autors 
legítims i, per tant, en tenen tots els drets; i que la imatge no vulnera els drets de terceres 
persones.  
 
L’organització no es fa responsable dels perjudicis que pugui comportar l’incompliment 
d’aquests requisits i es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que consideri 
oportunes si es produeix un conflicte per aquest motiu. 
  
5. Termini i presentació 
Les fotografies s’han de presentar abans del 16 de juny de 2019 a les 23.59h. 
 
Les imatges s’han de presentar en JPG, amb una resolució de 300 ppp i una grandària d’arxiu 
mínima de 0,8 MB i màxima de 8 MB, i només poden estar retocades en els nivells bàsics de 
contrast, brillantor, balanç i enfocament. 
  
Cada imatge ha d’anar acompanyada d’un comentari escrit del que s’il·lustra, a càrrec de 
l’autor (com a identificació). 
 
Les fotografies han d’estar lliures de signatura, logo, marca d’aigua, etc. 
 
 Els treballs es poden presentar per correu electrònic a l’adreça: castells@castellsdelleida.com 
  
S’ha d’indicar el nom i cognoms, un telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic. Se’n 
confirmarà la recepció per correu electrònic. 
  
No s’admetran fotografies impreses, negatius ni cap altre suport analògic. 
  
6. El jurat 
 El jurat està integrat per: 
  
- Jordi Bas Casas: fotògraf professional http://birdphototours.net 
- Núria Magrans i Anglés: alcaldessa de Torrefeta i Florejacs. 
- Cristina Duch Canals: Castell de les Sitges 
- Adrià Palomo González: secretari del Club Esportiu K2 Born Combat Medieval 
 

http://birdphototours.net/


Els membres del jurat podran delegar en qui considerin oportú. 
  
El veredicte del jurat serà inapel·lable i és farà públic durant la setmana del 10 al 16 de juny. El 
jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. 
  
El concurs pot quedar desert. 
 
No podran optar a dos premis el mateix participant ni la mateixa fotografia. 
  
7. Premis 
Primer premi: Estada a Montsonís per a 2 persones amb nit + desdejuni + pack 3 castells 
Segon premi: Àpat a la Botiga de Montsonís per a 2 persones + pack 3 castells 
Tercer premi: Pack degustació per a 2 persones + pack 3 castells 
 
Tots els participants seran recompensats amb un val 2x1 de visita a un dels castells de la ruta 
Castells de Lleida: un viatge al passat! (Montsonís, Montclar, Florejacs, Vicfred i les Sitges). 
 
Castells de Lleida contactarà amb els premiats per l’entrega del premi. 
  
8. Drets d’autor 
Castells de Lleida i Club Esportiu K2 Born Combat Medieval faran una àmplia difusió de les 
fotografies presentades al concurs. 
 
L’autor/a cedeix els drets d’imatge a Castells de Lleida i Club Esportiu K2 Born Combat 
Medieval, tant per ús en els productes de comunicació (web, xarxes socials, etc.), com per 
presentació i/o promoció de les entitats (catàlegs, exposicions, presentacions, etc.), citant 
sempre el nom de l’autor/a. No hi haurà cap contraprestació econòmica. 
  
11. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació 
La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte 
sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es pugui produir durant el 
període de vigència de la convocatòria seran resolts pel jurat, les decisions del qual seran 
inapel·lables. 
  
Contacte: castells@castellsdelleida.com 
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