BASES DEL CONCURS. 2a edició 2018
LA VIDA SECRETA DELS ANIMALS, AMB CÀMERES DE TRAMPEIG FOTOGRÀFIC
Oryx, La Botiga de l’Amant de la Natura organitzem un concurs de fotografies i vídeos fets amb la
tècnica del trampeig fotogràfic, obert a tothom, amb la intenció de difondre i donar rellevància a la
gran i valuosa informació que en els últims anys aquesta tècnica de treball de camp està
aportant al coneixement de la natura i la biodiversitat.
Les fotografies i vídeos obtinguts ens revelen escenes de gran atractiu tant pels seus
protagonistes com, en força ocasions, des del punt de vista estètic. En aquest concurs, el jurat
intentarà seleccionar la imatge que conjugui millor l’interès científic i/o conservacionista de
l’espècie i l’escena captada, la dificultat tècnica tant des del punt de vista fotogràfic com des del
punt de vista biològic i el resultat estètic.
El concurs s’iniciarà el 14 de juny i finalitzarà el 30 d’agost.
1. Podran participar en el concurs totes les persones que siguin autors de les imatges a
presentar i que posseeixin els drets d’explotació d’aquestes.
2. El concurs versarà sobre la temàtica ‘La vida secreta dels animals’ i es podran presentar
fotografies o vídeos d’animals en llibertat de tot el món.
3. Es valoraran aspectes com l’originalitat, dificultat per aconseguir-les i qualitat estètica.
4. Només s’acceptaran imatges realitzades amb càmeres de trampeig fotogràfic. No es
permet la manipulació i alteració digital de les imatges obtingudes amb la càmera, així com
tampoc el muntatge de més d’un vídeo. En cas de considerar-ho oportú el jurat podrà
demanar al concursant que informi sobre el model i la marca de la càmera.
5. L’organització no es fa responsable de les possibles infraccions de les regulacions
legislatives aplicables que el concursant incorri per obtenir la imatge presentada al concurs.
Sense perjudici d’aquesta consideració, l’organització es reserva el dret a no acceptar
imatges que manifestament revelin que s’ha afectat negativament la fauna o l’espai natural
on hagin estat obtingudes o a demanar al concursant, si s’escau, les autoritzacions
oportunes.
6. S’estableixen dues modalitats de participació.
a. Categoria foto: Es poden enviar fins a 3 fotografies, amb la condició que cada una
d’elles correspongui a espècies diferents.
b. Categoria vídeo: Es poden enviar fins a 3 vídeos, amb la condició que cada un
d’ells correspongui a espècies diferents.
7. Per participar al concurs, el concursant haurà d’enviar el seu vídeo o fotografia a
oryx@weboryx.com. L’arxiu ha d’anar acompanyat amb la següent informació: Nom i
cognoms, títol del vídeo, localitat i país on s’ha registrat. També, en cas que es conegui, el
nom de les espècies que hi apareixen.

8. Els drets d’autor de les imatges presentades seguiran estant en possessió del mateix
autor. L’autor cedeix els drets d’explotació a ORYX per utilitzar les imatges exclusivament
per fer comunicacions del concurs, anunciar els guanyadors o promocionar noves
edicions, sempre sota el context del concurs en aquesta edició i les successives.
9. S’estableixen dues categories de premis per cada modalitat:
a. Premi del jurat:
Es premiaran la fotografia i el vídeo que millor valoració obtingui del
jurat del concurs.
Els premis consistiran en una càmera de trampeig fotogràfic Moultrie
S-50i valorada en 245 €.

b. Premi del públic: Es premiaran la fotografia i el vídeo que hagin
obtingut més vots en total dins de l’aplicació Instagram. El
percentatge de vots serà l’equivalent als ‘m’agrada’ que hagi rebut la
publicació. Tots els arxius seran penjats al compte d’instagram del
concurs @oryxtrampeo gestionat per ORYX, en estricte ordre de
recepció.
Els premis consistiran en una càmera de trampeig fotogràfic Moultrie
A-25 valorada en 99 €.
10. El jurat està format per la biòloga Irene Figueroa, especialitzada en biologia animal i
estudis de fauna mitjançant càmeres de trampeig fotogràfic; també el biòleg Pitu Amigó,
director del documental 'Salvatge-Alt Francolí', on va fer servir moltes imatges de trampeig
fotogràfic per la seva realització; així com un representant de la botiga Oryx.
11. L’anunci dels guanyadors del concurs i l’entrega de premis es realitzarà durant el Delta
Birding Festival 2018, els dies 21, 22 i 23 de setembre de 2018. Si el guanyador no hi fos
present aquells dies, se l’informarà a través del correu electrònic per tal de procedir a
l’entrega del premi.
ALTRES CONSIDERACIONS
Les dades personals facilitades pels concursants seran tractats de conformitat a l’establert en el
RGPD i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, podent els mateixos exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació.
El fet de presentar-se a aquesta edició del Concurs de Trampeig Fotogràfic – ORYX*, LA VIDA
SECRETA DELS ANIMALS, implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes Bases.
L’Organització podrà resoldre qualsevol cas no previst en les mateixes.
Per incidències tècniques o qualsevol consulta podeu contactar-nos a través del següent e-mail:
oryx@weboryx.com
* El nom i adreça fiscal de la botiga ORYX és EQUIP BARCELONA 92 S.L., C/Balmes, 71
08007-Barcelona.

