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VIII SALÓN FOTOGRÁFICO DIGITAL 
“ILLA DE MENORCA” 2020 

 
SECCIONS: 
 

A. Lliure, color. 
B. Lliure, monocrom, segons definició FIAP. 
C. Viatges, segons definició FIAP. 

 
BASES: 
 

1. La participació es realitzarà, exclusivament, en format digital i mitjançant 
la pàgina web: https://www.concursosdigitales.com 
 

2. En la mateixa pàgina web s’haurà d’emplenar el formulari d’inscripció, 
seguint les instruccions que s’indiquen. 
 

3. Es poden presentar un màxim de quatre (4) imatges en cada secció. No 
es pot presentar una mateixa imatge a més d’una secció, en  caso de 
fer-ho, el jurat no puntuarà cap de les obres duplicades. 
 

4. Les imatges s’ha de pujar al portal de la pàgina web en formato JPG. La 
dimensió màxima serà de 1920 píxels en horitzontal y de 1080 píxels en 
vertical, amb una resolució de 72 ppi. Cada arxiu tindrà un pes màxim de 
1 MB. Les imatges seran visionades pel jurat mitjançant un monitor de 
32” HD. 
 

5. El preu dels drets d’inscripció serà un preu únic de 25,00 euros per 
participant, amb independència del nombre de seccions en que participi.  
 
Pels membres del Fotoclub Cercle Artístic de Ciutadella la quota 
d’inscripció serà de 18,00 euros. Aquesta condició s’haurà de notificar 
per correu electrònic a salonillademenorca@gmail.com 
 
Pels membres de qualque altre Fotoclub de Menorca el preu de 
participació serà de 20,00 euros. Aquesta condició s’haurà de notificar 
per correu electrònic a salonillademenorca@gmail.com. 
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Per a inscripcions d’un grup de 10 o més fotògrafs d’un mateix Fotoclub 
els drets d’inscripció seran de 20,00 euros per participant. Aquesta 
condició s’haurà de notificar per correu electrònic a 
salonillademenorca@gmail.com, aportant una llista sencera amb el 
nombre de tots els autors participants. 
 

6. El pagament dels drets d’inscripció es farà exclusivament per PayPal en 
el compte fccartistic@gmail.com. Les participacions registrades que no 
hagin realitzat el pagament una vegada finalitzat el termini d’inscripció 
seran exclosos del certamen. 
 

7. El VIII SALÓN FOTOGRÁFICO DIGITAL “ILLA DE MENORCA” 2020 
està obert a la participació de tots els fotògrafs, aficionats i professionals, 
de tot el mon a excepció de les persones relacionades amb 
l’organització i/o el jurat. Alguna participació podria ser refusada si 
qualque Patrocinador o Organitzador considera raonablement que la 
participació no se ajusta a las normes i condicions del Concurso. 
 

8. Les imatges que tinguin acceptació en el VIII SALÓN FOTOGRÁFICO 
DIGITAL “ILLA DE MENORCA” 2020 puntuaran pels reconeixements de 
la FIAP y de la CEF. 
 

9. Els participants rebran un correu electrònic amb un enllaç per a la 
descàrrega del catàleg en format digital, en la data indicada en el 
calendari. 
 

10. El fet de participar, implica que els autors autoritzen la reproducció de 
les seves obres amb la finalitat de difondre el SALÓN FOTOGRÁFICO 
DIGITAL “ILLA DE MENORCA” i la fotografia en general sense 
limitacions de sistemes, mitjans i països i sense abonar cap quantitat en 
concepte de drets d’autor. Açò pot incloure la baixa resolució per a la 
seva publicació en una pàgina web. 
 

11. Els participants es responsabilitzen totalment dels drets de tercers i de 
qualsevol reclamació de drets d’imatge de les seves imatges. 
 

12. Requeriment FIAP: "Amb el solo fet de presentar les seves imatges o 
arxius a un saló baix Patrocini FIAP, el  participant accepta sense 
excepció i sense objecció que les imatges presentades poden ser 
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investigades por la FIAP per a establir si aquestes obeeixen a les 
regulacions de la FIAP i definicions, fins i tot si el participant no és 
membre de la FIAP; que la FIAP utilitzarà qualsevol mitjà al seu abast 
per a dur-ho a terme; que qualsevol negativa a cooperar amb la FIAP o 
qualsevol negativa a sometre’s als arxius originals, capturada per la 
càmera, o manca de proves suficients, serà sancionat per la FIAP i que 
en cas de sancions a rel de la manca de compliment amb les 
regulacions de la FIAP, el nom del participant es donarà a conèixer de 
qualsevol manera útil per a informar de les infraccions a les normes. Es 
recomana deixar les dades EXIF en els arxius presentats intactes per a 
facilitar les eventuals investigacions”. 

 
13. Les quatre imatges d’un participant seran repartides de manera 

aleatòria, en quatre tandes, en cada secció. Les decisions del jurat son 
inapel.lables. 
 

14. El fet de participar en el VIII SALÓN FOTOGRÁFICO DIGITAL “ILLA DE 
MENORCA” 2020 suposa la total acceptació d’aquestes bases i, en 
particular, del reglament de la FIAP y de la CEF. Aquesta acceptació 
serà explícitament manifestada en el formulari de participació del 
certamen. 

 
PREMIS (55 premis): 
 
1 Distintiu especial FIAP (pin blau) pel millor autor del saló. 
 
També en cada secció: 
 
1 Medalla d’or FIAP. 
1 Medalla d’argent FIAP. 
1 Medalla de bronze FIAP. 
1 Medalla d’or CEF. 
1 Medalla d’argent CEF. 
1 Medalla de bronze CEF. 
6 Mencions d’honor FIAP. 
6 Mencions d’honor CEF. 
 
CALENDARI: 
 
Data màxima d’admisió:    15 de juliol de 2020. 
Fall del jurat :    31 de juliol i 1 i 2 d’agost de 2020. 
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Notificacions a partir del:   31 d’agost de 2020. 
Entrega de premis:    02 d’octubre de 2020. 
Enviament de l’enllaç del catàleg: 03 d’octubre de 2020. 
 
JURAT: 
 
Bosco Mercadal Moll, EFIAP y MCEF/b 
Ramón Silvela Capó, ECEF. 
David Arquimbau Sintes, Fotògraf documentalista y fotoperiodista. 
 
JURAT SUPLENT I SALON CHAIRMAN: 
 
Joan Antoni Gomila Mulet, AFIAP y ACEF. 
 
DEFINICIONS FIAP: 
 
Fotografia en blanc i negre (monocrom): Una imatge es considera només 
blanc i negre si es dona la impressió de no tenir el color (es a dir, conté només 
tons de gris que pot incloure el negre pur i blanc pur) O que dona la impressió 
de ser una imatge en escala de grisos que s’ha virat en un sol color a tota la 
imatge. (Per exemple, sépia, vermell, or, etc.) Una imatge en escala de grisos 
que dona la impressió de haver estat modificada por un viratge parcial, multi-
virada o per la inclusió de coloració parcial no compleix amb la definició de 
monocrom i es classificarà com un treball en color. 
 
 
Fotografia de viatges: Una imatge de fotografia de viatges expressa els trets 
característics o la cultura d’un país, tal como es troben de manera natural. No 
hi ha limitacions geogràfiques. Las imatges dels esdeveniments o activitats 
organitzades específicament per a la fotografia, o de temes dirigits o 
contractats por la fotografia no són apropiades. Fotos de persones o objectes 
han d’incloure característiques que proporcionin informació del medi ambient. 
Les tècniques tals com afegir, deslocalitzar, substituir o eliminar qualsevol 
element de la imatge original, excepte pel retall, no estan permesos. Els únics 
ajustos permesos són l’eliminació de pols o renou digital, restauració de 
l’aparença de la escena original, i la conversió sencera a monocrom en escala 
de grisos. Altres derivacions, incloent infrarroig, no estan permeses. Tots els 
ajustaments permesos han de semblar naturals. 
 
AMB LA COLABORACIÓ DE: 
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