
BASES

La 3a Marató Fotogràfica “Andorra-shopping-foto”, organitzada per l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la 
Vella, amb la col·laboració d'Andorra Turisme, tindrà lloc el dia 4 de novembre del 2017 a Andorra la Vella i 
Escaldes-Engordany, en el marc de l’Andorra-shopping Festival. L'objectiu d’aquesta Marató és premiar la 
millor col·lecció de fotografies realitzades en tres categories, al llarg del recorregut entre les dues ciutats.



1- CATEGORIES
• Max Marató: de llarga durada i individual. Tema: 7 fotos.

• Family Marató: de curta durada i on, com a mínim, hi ha de participar un dels pares o tutors i un infant. 
Tema: 5 fotos.

• Instagram Marató: Individual. Col·lecció de tres fotos. Tema: “Andorra Shopping Festival 2017” .

Una persona pot inscriure’s a totes les categories, tot i que només podrà optar a un premi, el de més quan-
tia econòmica.

2 - QUI HI POT PARTICIPAR?
• Max Marató: Poden participar-hi les persones amants de la fotografia, professionals o amateurs, a partir 
dels 15 anys. En el cas dels menors d’edat, hauran de presentar, el dia del concurs, una autorització signa-
da pels seus pares o tutors. 
El formulari de l’autorització es pot descarregar al web: www.andorralavella.ad 

• Family Marató: Poden participar-hi famílies amb, com a mínim, un infant menor de 15 anys i un dels pares 
o tutors. 

• Instagram Marató: categoria oberta a tothom.

3 - INSCRIPCIONS
• Per poder participar a la Max Marató i a la Family Marató cal omplir el formulari que es pot descarregar al 
web: http://www.andorralavella.ad o http://visitandorra.com

• Havent omplert el formulari, s'haurà d'enviar al correu electrònic: marato@comuandorra.ad

• Un cop rebut, es confirmarà la participació per e-mail, a l’adreça que consti en el formulari d’inscripció.

• El límit d'inscripcions està fixat en màxim de 150 participants, entre les categories Max Marató i Family 
Marató.

• En el cas de la categoria Instagram Marató, la persona no caldrà que s’hagui inscrit amb antelació. En-
traran en concurs les persones que haguin penjat 3 fotografies sobre el tema “Andorra Shopping Festival 
2017” amb el #maratoandorrafoto17. Les tres primeres fotografies penjades per persona seran les que 
es consideraran col·lecció i entraran a optar al premi.

4 – ACREDITACIÓ PER LES CATEGORIES 
MAX MARATÓ I FAMILY MARATÓ
• Quan s’hagi efectuat la inscripció, els participants hauran de dirigir-se, el dia de la celebració del con-
curs – dissabte 4 de novembre del 2017  -, entre les 10:00 i les 10:30 hores, al punt d'acreditació, situat al 
Centre Cultural la Llacuna, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, nº 4 d’Andorra la Vella.

• Els temes del concurs es lliuraran al punt d’acreditació a les 10:45 hores. 

• A les 11:00 hores es farà una fotografia conjunta de tots els participants.  

• La Marató començarà una vegada feta la foto de grup.

• L’organització entregarà una credencial que caldrà lluir obligatòriament durant la Marató, de manera ben 
visible.

• Les imatges de les categories: Max Marató i Family Marató, s’hauran de enviar via correu electrònic amb 
data màxima, el 13 de novembre del 2017 a: 2maratoshopping@gmail.com

• Em el cas de participar en la categoria Instagram Marató, aquesta s’inicia a les 11h del dia 4 de novembre 
del 2017, fins el 13 de novembre del 2017 a les 24h.



5 – REGLAMENT PER A LES CATEGORIES 
MAX MARATÓ I FAMILY MARATÓ
• Les fotografies s'han de realitzar amb càmera digital. No s'acceptaran imatges realitzades amb el mòbil.

• El format, a l’hora de fer les fotos, pot ésser Raw o jpg. 

• Molt important: la data i hora de la càmera han de ser les correctes.

• Els concursants podran prendre tantes fotografies com considerin necessari sobre cada tema però, i molt 
important, a l'hora del lliurament, només hi pot haver una imatge per tema.

• Molt important: totes les fotografies s’han d’haver fet el dia de la marató. Les dades EXIF de la imatge no 
es poden manipular. En cas de dubte, l’organització es reserva el dret de demanar l’original.

• Les imatges enviades han de ser en jpg, pes mínim de 5 MB i mínima compressió.

• Les fotografies es poden editar. 

• Les imatges hauran de portar el títol del tema que representen.

6 - PREMIS
Categoria Max Marató: Premi Absolut a la millor col·lecció de 7 fotos. 1500€ en material fotogràfic a elecció 
del guanyador.

Categoria Family Marató:  Premi Absolut a la millor col·lecció de 5 fotografies. 1000€ en material audiovi-
sual / tecnològic a elecció del guanyador.

Categoria Instagram Marató:  Premi Absolut a la millor col·lecció de 3 fotos. 500€ en material audiovisual / 
tecnològic a elecció del guanyador. Els premis s’han de recollir de manera presencial.

Els premis no podran ser canviats pel seu valor econòmic.

7 - JURAT
• El jurat serà format de 5 persones relacionades amb el món de l'art, la fotografia, la cultura i de represen-
tants del Comú d’Andorra la Vella i d’Andorra Turisme.

• El jurat valorarà, a més dels aspectes tècnics, l'originalitat, la creativitat i el discurs creat en relació amb el 
tema.

• El jurat es reserva el dret de declarar desert un premi, si considera que no s'ha arribat a un nivell mínim de 
qualitat i coherència en el conjunt de la col·lecció.

• La decisió del jurat serà inapel·lable.

• Es comunicarà amb els guanyadors per correu electrònic o per telèfon.

8 - DRETS SOBRE LES FOTOGRAFIES
• Els concursants de la Marató accepten expressament que les fotografies puguin ser utilitzades pels 
organitzadors o patrocinadors a efectes culturals, socials o publicitaris i sense ànim de lucre, assenyalant 
el nom i els cognoms de l'autor, sense que això suposi el pagament de cap mena de contraprestació als 
autors.

•  La participació implica la cessió de qualsevol mena de dret de propietat industrial i/o intel·lectual que es 
pogués derivar com a dret de la pròpia fotografia.

•  Els organitzadors i els patrocinadors no es fan responsables ni es faran càrrec dels danys i perjudicis que 
puguin patir els participants en la seva persona, ni en els equips i material que utilitzin durant la Marató.

• L'organització es reserva el dret de modificar les presents bases i el dret de decidir sobre esdeveniments 
no previstos que puguin aparèixer durant la celebració de la Marató.

• Totes les persones que omplin la seva inscripció, accepten la normativa i reconeixen haver entès el seu 
contingut.


