
I CONCURS DE FOTOGRAFIA DE L’RCTB-1899 | NORMATIVA

QUINA ÉS LA TEMÀTICA  DEL CONCURS

El 1r Concurs de Fotografia de l’RCTB-1899 té com a objectiu donar una dimensió artística a les vacances dels 
nostres socis i sòcies a través de la fotografia.

QUI POT CONCURSAR?

El Concurs s’adreça als socis, sòcies i associats/es de l’RCTB-1899, majors d’edat. La participació és gratuïta. 

COM S’HAN DE PRESENTAR LES FOTOGRAFIES?

Les fotografies també s’hauran de fer arribar en format digital (JPG o TIFF) i en màxima qualitat, essent el 
nom de l’arxiu el mateix que el títol de l’obra. S’hauran d’enviar per e-mail amb l’assumpte “Concurs de 
Fotografia” al correu electrònic: eventos@rctb1899.es 
En aquest correu s’haurà d’indicar el nom i cognoms de l’autor/a i el títol de l’obra. 

QUIN ÉS EL TERMINI PER CONCURSAR?

Els/les concursants podran enviar les seves fotografies en format digital al correu indicat anteriorment en 
qualsevol moment a partir de l’inici del concurs.
Les fotografies impreses les hauran de fer arribar a l’RCTB-1899 a partir del dilluns 12 de setembre i com a 
data màxima de recepció el divendres 23 de setembre. El lloc d’entrega és a les oficines d’Atenció la Soci/a, 
de 8.30h a 18.30h.
No s’acceptarà cap fotografia fora d’aquest termini. Les fotografies seran exposades del 26 de setembre al 
16 d’octubre.

ON ES PUBLICARAN LES FOTOGRAFIES?

El Club habilitarà un espai, en funció del número de participants, per tal d’exposar totes les obres. L’espai es 
comunicarà un cop s’hagin rebut totes les obres del concurs i se sàpiga la capacitat i logística que 
comportarà el muntatge de l’exposició.

També en la pàgina web del Club, s’habilitarà una secció en la qual es podran veure totes les obres que 
participen a concurs.
QUANTES FOTOGRAFIES ES PODEN PRESENTAR A CONCURS?

Cada concursant podrà presentar un màxim de 4 fotografies (una foto per cada una de les quatre 
categories que hi haurà o bé un màxim de dues d’una mateixa categoria). Totes les fotografies 
presentades hauran de ser originals. Així mateix, les fotografies hauran de ser realitzades aquest estiu.
 
L’RCTB-1899 es reserva el dret de no publicar les fotografies que no s’ajustin a la temàtica del Concurs, al 
format requerit, o que pel seu contingut puguin ser ofensives contra la política del Club i/o la moral pública 
en general, així com manifestament còpies d’una obra propietat de tercers o que no tinguin la suficient 
qualitat a judici del Jurat. Igualment, el Jurat tindrà la facultat d’excloure un cert número de fotografies, 
segons consideri oportú, amb la finalitat d’adaptar el nombre de les obres exposades a la capacitat de 
l’exposició.

Un cop finalitzada l’exposició, totes les obres es podran recollir a l’oficina d’Atenció al Soci fins a finals d’any 2022.

QUI FORMARÀ EL JURAT DEL CONCURS?

El Jurat estarà composat de dos professionals relacionats amb el món de la fotografia i vinculats al Reial 
Club de Tennis Barcelona - 1899, així com un/a membre de la Junta Directiva del Club, un/a professional de 
l’àrea de Comunicació del Club i un/a representant dels socis/es.

SELECCIÓ I EXCLUSIONS 

El Jurat, abans del muntatge de l’exposició, seleccionarà les obres a concurs. Seran totes aquelles que 
respectin els paràmetres establerts en la normativa i que el seu contingut no es desmarqui dels valors del Club. 

En aquest procés de selecció es rebutjaran i no es tindran per vàlides aquelles participacions que no 
compleixin els mínims requerits i les que continguin dades falses, errònies i/o inventades en els camps del 
formulari de registre, quedant automàticament excloses del Concurs. El Reial Club de Tennis Barcelona-1899 
podrà excloure del Concurs, en qualsevol moment, aquelles fotografies sobre les que manifestament hi hagin 
dubtes sobre la seva autoria o l’autor no les justifiqui en un termini raonable. L’RCTB-1899 no es farà 
responsable en el cas que una fotografia publicada, i recollida a través del Concurs, no sigui propietat de 
l’usuari i es generin reclamacions per la seva publicació, essent únicament responsable la persona amb el 
nom de la qual es publiqui.

CONSENTIMENT DE DIFUSIÓ ALS CANALS DE COMUNICACIÓ DEL CLUB

Els participants que resultin guanyadors definitius del Concurs accepten i autoritzen la publicació dels seus  
noms i  els premis obtinguts a  la  pàgina  web  www.rctb1899.es i  als  canals informatius de difusió del 
RCTB-1899, amb l’únic objectiu d’informar i fer públic el resultat del Concurs realitzat. Així mateix, els 
guanyadors/es dels premis, en rebre’ls i acceptar-los, es comprometen, en el cas que així ho fixés el Reial 
Club de Tennis Barcelona - 1899, a facilitar una imatge personal i/o que se’ls facin una o vàries fotografies 
amb l’única finalitat de donar publicitat a l’esmentat Concurs. L’RCTB-1899 podrà fer ús de les fotografies 
entregades a Concurs per a la seva posterior publicació en actes que es puguin organitzar, però sempre fent 
constar el nom de l’autor/a.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest Concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i del 
veredicte inapel·lable del Jurat.

I CONCURS DE
FOTOGRAFIA

DE L’RCTB-1899

Les obres han de tenir un format mínim de 24x30cm i un màxim de 40x60cm i han d’anar muntades sobre 
cartó ploma o paspartú en les mateixes dimensions i de 0’5cm de gruix. En el dors haurà de figurar el nom de 
l’autor/a i el títol de l’obra.
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Tots els participants entenen i accepten que el Reial Club de Tennis Barcelona-1899 no es fa responsable del 
fracàs, les pèrdues o les irregularitats que es puguin produir durant l’enviament de la informació ocasionades 
per interferències en  la  comunicació o per  qualsevol altre error o omissió derivats de  problemes de 
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Hi haurà 4 categories i dos premis a cada una d’elles:

1. A la millor fotografia esportiva
2. A la millor fotografia d’aventures
3. A la millor fotografia de paisatge
4. A la millor fotografia en família

De totes aquestes categories, s’atorgaran el primer i segon premi a les dues millors fotografies.
A més, s’atorgarà també un premi especial a la millor fotografia de les 4 guanyadores de cada categoria.

Un mateix concursant amb una obra premiada no podrà optar a un segon premi.

QUINS PREMIS S’ATORGARAN?

El concursant o la concursant que sigui distingit com l’autor/a de la millor fotografia serà premiat/da amb un 
cap de setmana per a dues persones i una nit d’hotel amb sopar i esmorzar inclòs. Un regal gentilesa del Club.

Per a la resta de primers i segons premis, el Club també els farà un reconeixement i els premiarà amb 
diversos regals i obsequis.

Així mateix, els 4 guanyadors i els 4 finalistes rebran una entrada doble per poder accedir al Centre de 
Fotografia KBr de la Fundació MAPFRE a Barcelona, així com una visita a la planta 34 de la Torre MAPFRE per 
gaudir de les espectaculars vistes que ens regala la nostra ciutat. 
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formulari de registre, quedant automàticament excloses del Concurs. El Reial Club de Tennis Barcelona-1899 
podrà excloure del Concurs, en qualsevol moment, aquelles fotografies sobre les que manifestament hi hagin 
dubtes sobre la seva autoria o l’autor no les justifiqui en un termini raonable. L’RCTB-1899 no es farà 
responsable en el cas que una fotografia publicada, i recollida a través del Concurs, no sigui propietat de 
l’usuari i es generin reclamacions per la seva publicació, essent únicament responsable la persona amb el 
nom de la qual es publiqui.

CONSENTIMENT DE DIFUSIÓ ALS CANALS DE COMUNICACIÓ DEL CLUB

Els participants que resultin guanyadors definitius del Concurs accepten i autoritzen la publicació dels seus  
noms i  els premis obtinguts a  la  pàgina  web  www.rctb1899.es i  als  canals informatius de difusió del 
RCTB-1899, amb l’únic objectiu d’informar i fer públic el resultat del Concurs realitzat. Així mateix, els 
guanyadors/es dels premis, en rebre’ls i acceptar-los, es comprometen, en el cas que així ho fixés el Reial 
Club de Tennis Barcelona - 1899, a facilitar una imatge personal i/o que se’ls facin una o vàries fotografies 
amb l’única finalitat de donar publicitat a l’esmentat Concurs. L’RCTB-1899 podrà fer ús de les fotografies 
entregades a Concurs per a la seva posterior publicació en actes que es puguin organitzar, però sempre fent 
constar el nom de l’autor/a.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest Concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i del 
veredicte inapel·lable del Jurat.

I CONCURS DE
FOTOGRAFIA

DE L’RCTB-1899


