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XIIè CONCURS DE FOTOGRAFIA PORT DE SÓLLER
 29 de MAIG

2022

El Club Nàutic de Sóller convoca aquest concurs, de participació lliure. El preu d’inscripció és de 25€.
L’objectiu és que la població conegui i valori l’ecosistema i la fauna de les nostres aigües.

L’organització de l’esdeveniment és l’encarregada de redactar les bases del concurs i seleccionar el jurat.

Programa:

Les inscripcions es podran fer fins al 23 de maig a les 13,00 h, enviant la confirmació a al correu electrònic 
canbisbal@hotmail.com amb les dades, telèfon i DNI del fotògraf i de l’acompanyant.

El dia del concurs és imprescindible presentar DNI, l’assegurança  amb la titulació de busseig o llicència federativa 

en regla. S’informarà dels punts d’immersió un dia abans de començar la competició dividit en dues zones 

senyalitzades A i B.

Es facilitaran embarcacions.

Horari;

8 h. Club Nàutic de Sóller, reunió i presentació de la documentació corresponent juntament amb la càmera que s’emprarà i la 
targeta de memòria formatada.

Repartició de les zones d’immersió amb les embarcacions corresponents.

Berenar amb beguda i camiseta per gentilesa de l’organització.

9 h. Sortida a les dues zones d’immersió A i B.

9:30 h. Primera immersió, amb una durada màxima d’una hora. 

Una hora d’interval en superfície i desplaçament a la zona 

següent.

11,30 h. Segona immersió, amb una durada màxima d’una hora.

12,45 h. Tornada al port per descarregar les fotografies en el Club Nàutic.

La projecció i l’entrega de premis es faran el 10 de juny a les 20 h. en el Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller.

1a     C  a      te  g      o  r      i  a     c      à  m      e  r      a     r      è  f      l  e  x      :  
1r Premi;
2n Premi;
3r Premi;

(les càmeres evil o micro quatre terços participen en aquesta categoria)

2a     C  a      te  g      o  r      i  a     c      à  m      e  r      a     c      o  m      p  a  c      ta:  
1r Premi;
2n Premi;
3r Premi;

Es presentaran 5 fotografies lliures on es valorarà la diversitat, dificultat, originalitat i espontaneïtat.

mailto:canbisbal@hotmail.com
http://www.persilletareservamarina.org/
http://www.clubnauticsoller.es/


Normes de participació:

1. Esta totalment prohibit maltractar, manipular animal o planta així com comprometre la seguretat del busseig i la conducta 
esportiva.

2. Podrà participar, qualsevol fotògraf submarí, acompanyat de parella.

3. Es podrà bussejar amb qualsevol tipus de mescla d’aire dins la normativa de busseig esportiu.

4. Els participants en el concurs s’hauran d’ajustar a les profunditats màximes que li permetin la seva  titulació i no es podran
excedir en els temps.

5. Cada concursant haurà de presentar una col·lecció de 5 fotografies.

6. Es presentaran 5 fotografies lliures de termini com a màxim fins al dimarts següent a la immersió on es valorarà la diversitat, 
dificultat, originalitat i espontaneïtat. El lliurament fora de termini implica l’eliminació del concurs de la persona concursant.

6. Ja sigui en la modalitat de rèflex o compacta, les càmeres utilitzades hauran de ser digitals. (càmeres evil o Micro quatre 
terços participaran a la categoria rèflex). 

7. No és obligatori utilitzar sempre la mateixa càmera per a les dues immersions, però els participants no podran canviar de 
modalitat (reflex/compacta) una vegada iniciada.

8. Les fotografies hauran de ser emmagatzemades en una sola targeta de memòria, amb un màxim de 100 fotografies i 
sense esborrar cap fotografia de la targeta, ja que suposarà motiu de desqualificació.

9. Sols es podrà utilitzar la targeta formatada i visada per l’organització.

10. Totes les fotos han de tenir la mateixa resolució.

11. L’únic paràmetre que podrà canviar-se serà el de la posició, podent invertir-se la horitzontalitat i verticalitat de la 
fotografia. Qualsevol modificació en els nivells de lluminositat, brillantor, color, etc. estarà completament prohibida.

12. Si per mal temps o força major el comitè organitzador pot deixar la prova en una sola immersió o posposar-la al 
diumenge següent.

13. Els participants menors de 18 anys hauran d’adjuntar a la seva documentació l’autorització materna, paterna o tutelar.

14. Queda prohibit el desplaçament zonal mitjançant l’ús de torpedes o scooters.

15. Cada participant serà responsable de què l’equip autònom i la titulació estiguin en regla.

16. L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat que hagués o emana d’incidents escaiguts a béns i/o 
persones alienes a l’organització.

17. L’organització de l’esdeveniment, es reserva la possibilitat d’utilitzar les imatges que es presenten al concurs per a la 
promoció turística dels fons marins sense que això esdevingui dret de reproducció als autors de les mateixes.

18. Es faran arribar les 5 fotos elegides per cada participant, abans de les 14,00h del dimarts dia 3 1  d e  m a i g , al  
correu electrònic canbisbal@hotmail.com  

19. Hi haurà 3 jutges i un secretari

20. Més informació a ww  w  .      c  l      u  b      n  a  u  t      ic  s  o      lle  r.      es  
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