
 
 

 
 

BASES DEL CONCURS DE FOTOS 2022 
 
 

1. Tema: Família peluda. Busquem fotografies que mostrin escenes amb els vostres 
animals fent alguna activitat a la natura, a l'exterior, a casa, etc. S’estableixen dues 
modalitats: 

 
• La millor foto: imatges d'alta qualitat fotogràfica (enfocament, motiu, entorn, 

llum i escenari). 
• La foto més tendra: imatges del teu animal que reflecteixin una situació o 

escena dolça i tendra. 
 

2. Las fotografies poden ser realitzades en color o en blanc i negre. 
 
3.  Podrà participar en aquest concurs qualsevol persona, aficionada o professional. 
 
4. Les fotografies s’han de presentar en format digital (.jpeg o .jpg), enviant-les per 

correu electrònic a activitats@protectorasabadell.org  
 
5. El màxim de fotografies admeses per autor/a serà d’una per cada modalidad. 
 
6. En el correu electrònic ha de constar el títol de la fotografia i el nom      de l’animal, així 

com el nom i les dades de contacte de l’autor/a: municipi de residència, telèfon i 
correu electrònic. I també a quina modalitat es presenta. Si no consta la modalitat, 
l'organització  decidirà en quina modalitat concorrerà. 

 
7. Les fotografies hauran de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos. 
 
8. Per la inscripció, es demana com a mínim 3€ per cada fotografia, en concepte de 

donatiu. Caldrà fer-lo per tal de formalitzar la inscripció. Es pot fer per diferents vies, 
important fer-hi constar el nom i cognom de l’autor/a: 

 
• per transferència bancària, cal posar com a concepte “concurs fotos” i adjuntar 

el comprovant en el correu electrònic. Compte corrent del Banc Sabadell: 
IBAN: ES32 0081 0900 87 0002206230 
BIC: BSABESBBXXX 

 
• per PayPal, tarjeta de crèdit o Bizum: al nostre web hi ha l’enllaç directe: 

http://www.protectorasabadell.org/collabora/donacions/  
 
9. El termini de presentació de les obres comença el 15 d’abril de 2022 i finalitza el 

29 de d’abril de 2022. La Lliga es reserva el dret a modificar aquest  termini. 



 
10. El dilluns 2 de maig es publicaran les fotografies en formati “stories” al compte d’Instagram 

de la Protectora i podran ser votades fins el 5 de maig. Las 5 fotografies més votades de 
cada modalitat estaran exposades el dia de la 17a  Festa de l’animal de companyia, que 
tindrà lloc el diumenge 8 de maig a la pl. de l’Argub de Sabadell (al Parc Catalunya) i se 
sotmetran a votació popular des de les 9:30 fins les 17h.  
 

11. El guanyador d'una modalitat no pot aspirar a un premi d'una altra. 
 
12. Les fotografies presentades quedaran en propietat de la Lliga Protectora d’Animals de 

Sabadell, que tindrà la titularitat dels drets d'autor per als seus propis usos, sempre amb la 
indicació al peu de la fotografia del nom de l'autor/a. 

 
13. Els/les guanyadors/es es faran públics el diumenge 8 de maig, en el marc de la 17a Festa 

de l’animal de companyia, a la pl. de l’Argub de Sabadell, fent l’entrega de premis a les 18h. 
 

14. L'organització es reserva el dret a realitzar una exposició amb una selecció de fotografies 
presentades al concurs i/o utilitzar les fotos guanyadores per a un calendari. A més, de poder 
mostrar-les a les nostres xarxes socials (Facebook i Instagram). 

 
15. Les fotos guanyadores dels primers premis de les dues modalitats sortiran publicades a la 

propera edició de la revista "Petjades". 
 
16. S’estableixen tres guardons per modalitat: 1r premi, 2n premi i 3r premi. El nombre màxim 

de fotografies premiades o guardonades serà de 6. 
 

17. Dotació dels premis per totes les modalitats: 
 

• MODALITAT LA MILLOR FOTO 
 

1r premi:  
+ diploma  
+ val per un sopar per a dues persones, cortesia de La Sandvitxeria 
+ val per a una sessió semipermanent de mans, cortesia de Vamvú  
+ val de 10% de descompte en serveis veterinaris, cortesia de la Clínica veterinària Esther 
+ val de 5% de descompte pel 1r bany i un 10% pel 5è bany per gat o gos, cortesia Pels 
Peluts 
+ samarreta de la Protectora model silueta  

   
2n premi:  

+ diploma  
+ val per a una sessió semipermanent de peus, cortesia de Vamvú  
+ val de 10% de descompte en serveis veterinaris, cortesia de la Clínica veterinària Esther 
+ val de 5% de descompte pel 1r bany i un 10% pel 5è bany per gat o gos, cortesia Pels 
Peluts 
+ moneder de la Protectora 

 
3r premi: 

+ diploma 
+ val de 10% de descompte en serveis veterinaris, cortesia de la Clínica veterinària Esther 
+ val de 5% de descompte pel 1r bany i un 10% pel 5è bany per gat o gos, cortesia Pels 
Peluts 
+ bolígraf de la Protectora model gat o gos 
 

  



 
• MODALITAT LA FOTO MÉS TENDRA 

 
1r premi:  

+ diploma  
+ val per un àpat per a dues persones, cortesia de Hamburgueseria Style Burger 
+ val per a una sessió semipermanent de mans, cortesia de Vamvú  
+ val de 10% de descompte en serveis veterinaris, cortesia de la Clínica veterinària Esther 
+ val de 5% de descompte pel 1r bany i un 10% pel 5è bany per gat o gos, cortesia Pels 
Peluts 
+ samarreta de la Protectora model silueta  

 
2n premi:  

+ diploma  
+ val per a una sessió semipermanent de peus, cortesia de Vamvú  
+ val de 10% de descompte en serveis veterinaris, cortesia de la Clínica veterinària Esther 
+ val de 5% de descompte pel 1r bany i un 10% pel 5è bany per gat o gos, cortesia Pels 
Peluts 
+ moneder de la Protectora 

 
3r premi: 

+ diploma 
+ val de 10% de descompte en serveis veterinaris, cortesia de la Clínica veterinària Esther 
+ val de 5% de descompte pel 1r bany i un 10% pel 5è bany per gat o gos, cortesia Pels 
Peluts 
+ bolígraf de la Protectora model gat o gos 
 
 

 
18. La participació en el concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases. 

 
 
 
 
Per més informació: activitats@protectorasabadell.org 
 
 

 
Sabadell, 15 d’abril de 2022 

 
Visita la nostra pàgina web: www.protectorasabadell.org 
Fes-te soci per 6€ al mes: www.protectorasabadell.org/hacerte_socio.php 
Fes-te teamer per 1€ al mes: www.teaming.net/lligaprotectorad-animalsdesabadell 
 
Segueix-nos al nostre Facebook: www.facebook.com/protectorasabadell 
Segueix-nos al nostre Instagram: www.instagram.com/protectorasabadell 
Segueix-nos al nostre Youtube: https://www.youtube.com/user/protectorasbd/ 
 


