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XVIè CONCURS FOTOGRÀFIC 

 

“Lo Riu és Vida ” 

Bases del concurs: 

1. Temàtica: S’accepta qualsevol imatge que pugue transmetre la idea que “lo riu és vida”. No necessàriament ha 
de ser una fotografia del riu Ebre o una imatge d’un riu. 
 
La fotografia guanyadora serà la imatge del calendari de l’empresa l’any 2023, del qual repartim uns 1500 
exemplars a diferents poblacions de les Terres de l’Ebre. 
 

2. Participants: Pot participar-hi tothom.  
 

3. Presentació de les fotografies:  
a. Adjuntar al formulari web. www.mayor.cat 
b. Enviar per correu electrònic a: mayor@bigmat.es 
c. Podeu portar les fotografíes als nostres punts de venda o enviar per correu postal a: 

i. BigMat Mayor: Ctra. Tortosa - l’Aldea, Km. 2, de Tortosa  
ii. BigMat City: Ctra. Santa Barbara s/n de Amposta   

iii. Adreça postal: Apartat de Correos 279, 43500 - Tortosa. 
 

Es poden presentar un màxim de tres fotografies per participant, en blanc i negre o en color, en paper mida A4, 

preferiblement per les característiques del calendari, en format apaïsat, i amb les següents dades: nom i cognoms, 

adreça, e-mail i telèfon, havent de signar un full d’autorització dels drets d’ús de la imatge que podeu trobar a 

la web www.mayor.cat 

Tot i ser opcional, millor presentar una còpia digital de la fotografia en format JPG en suport CD o llapis USB als 
que participeu amb el format en paper. 
 

4. El jurat està format per les persones que treballem a l’empresa. De totes les fotografies presentades, cada 
treballador selecciona les 3 que més li agrada i ha de seleccionar a quina donar 1, 2 i  3 punts. La que obté més 
punts en total, és la fotografia guanyadora. 
 

5. Termini de presentació de les fotografies:  15 Octubre de 2022. 
6. Publicació de la fotografia guanyadora i l’autor: 1 Novembre de 2022. En dies posteriors, totes les fotografies 

presentades al concurs son publicades al nostre web www.mayor.cat 
 

7. Premi:  El premi  de 500 €, un cop aplicada la retenció prevista a la legislació  vigent, i la publicació de la fotografia 
amb el nom de l’autor al Calendari 2023. El 2n classificat obtindrà un xec de 60€ i el 3er classificat  un xec de 40€ 
per gastar a BigMat Mayor, data caducitat 31 de juliol 2023. 

 

8. Propietat: Tots els participants autoritzen expressament la reproducció de les seves fotografies, amb el seu nom 
i cognoms, al calendari, a la web de l’empresa o en altres possibles publicacions. Una vegada finalitzat el concurs, 
les fotografies podran ser recollides a l’empresa, i en cas de voler revocar l’autorització dels drets d’imatge, un 
cop publicat el resultat del concurs, poden dirigir escrit de revocació al correu electrònic mayor@bigmat.es. 

 

9. Protecció de Dades:  Les dades personals seran protegides d’acord la llei orgànica 3/2018 del 5 de desembre. 
 

10. Acceptació de les bases: La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d’aquestes bases. 
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