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Benvinguts a el concurs internacional de fotografia 
i vídeo de natura MontPhoto 2021, obert a fotògrafs 
i videogràfics aficionats i professionals de tot el món, 
organitzat per l’Associació MontPhoto.

La nostra missió és valorar i difondre l’art audiovisual i 
promoure la defensa de la natura.

El concurs premia l’excel·lència en les fotografies i els 
vídeos. Desitgem veure imatges i històries originals, 
innovadores i inspiradores. Llocs desconeguts, noves 
visions dels éssers vius, comportaments sorprenents 
o noves interpretacions del ja conegut. Busquem una 
mirada que documenti la diversitat, la bellesa, el misteri i la 
fragilitat de la vida al planeta.

MontPhoto aposta pel respecte a la Natura, per això 
els treballs presentats a concurs han de reflectir amb 
fidelitat les situacions naturals, respectant l’originalitat 
de l’entorn, la conservació dels éssers vius en el 
seu hàbitat, evitant el patiment, la pertorbació o les 
interferències en el seu comportament.

1. Seccions categories del concurs
FOTOGRAFiA INDIVIDUAL 
Muntanya
•	 A. ACTIVITAT DE MUNTANYA

Natura
•	 B1. MAMÍFERS

•	 B2. AUS  

•	 B3. ALTRES ANIMALS

•	 B4. MÓN VEGETAL               

•	 B5. PAISATJE    

•	 C. MÓN SUBAQUÀTIC 

Denúncia
•	 D. DENÚNCIA ECOLÒGICA 

Art
•	 E. ART A LA NATURA

Categoria especial
•	 F. NATURA DES DE CASA

Fotografia Reportatge
•	 G. PORTFOLI DE NATURA

VÍDEO 
•	 VM. HISTÒRIES DE MUNTANYA

Muntatges multimèdia i vídeo d’acció, aventura o reptes 
en el medi natural

•	 VN. HISTÒRIES DE NATURA

Muntatges multimèdia i vídeo vinculats amb la natura i 
la seva conservació.
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2. Premis
Es repartiran premis en metàl·lic i espècies per un valor 
superior als 37.000 euros que queden distribuïts d’aquesta 
manera:

Premis Generals

• Premi d’Honor MontPhoto 2021: 2000 € i diploma.

• Primer premi per categoria del concurs: 500 € i 
diploma.

• Segon premi per categoria del concurs: 300 € i diploma.

• 5 Mencions d’Honor per categoria del concurs: 
Diploma.

Premis Especials

• 1r Premi Categoria Natura des de casa: 300 € i diploma

• 6 Mencions d’Honor Categoria Natura des de casa: 
Diploma.

• Premi Especial Comarques de Girona: 300 € i diploma.

• Premi Especial Lloret de Mar: 300 € i diploma.

• Premi Especial Olympus “Be free”: 300 € i diploma.

Premis Joves

• 3 Premis participació juvenil (15-17 anys): Una 
experiència fotogràfica amb una empresa col·laboradora i 
diploma.

• 3 Premis participació infantil (fins als 14 anys): Una 
experiència fotogràfica amb una empresa col·laboradora i 
diploma.

Premis Portfolis

• 1 Premi portfoli: 1000 € i diploma

• 5 Mencions d’Honor: Diploma

Tots els portfolis premiats tenen accés a revisió comentada 
al festival i són candidats a ser publicats en revista de gran 
tirada internacional

Premis Vídeos

• 1 Premi per cada categoria: 500 €, val de 500€ de 
productes Canon i Diploma.
• Mencions d’Honor per categoria: Diploma

Premis AEFONA

• 2 Premis a cada categoria als socis de AEFONA millor 
classificats en cada categoria del concurs.

Tots els premiats rebran un exemplar de el llibre Inspirats 
per la Natura 2021 i la invitació a la Gala de lliurament de 
Premis, així com una nit d’hotel en habitació doble amb 
esmorzar inclòs.

3. Drets d’inscripció: 
La forma de pagament és mitjançant Paypal o targeta de 
crèdit, seguint les indicacions del web.

Hi haurà dues tarifes en funció de la data d’inscripció, el 
primer mes s’aplicarà una reducció de l’preu d’inscripció:

•	 GENERAL: La inscripció general és de 20 o 25 €. 

•	 GENERAL IRCC: Per a participants amb obres valida-
des per IRCC es de 15 o 20€.

•	 NOMÉS VÍDEO: 10 o 15 € per a les categories de 
vídeo.

•	 NOMÉS BECA: 10 o 15€ per a la presentació de projec-
tes

•	 JOVES: La inscripció per als menors de 18 anys és 
gratuïta en tots els casos.

INSCRIPCIÓ Data límit 
anticipada

Data límit OBSERVACIONS

inici 1 de 
març

31 de març 30 d’abril

GENERAL 20,00 € 25,00 € Accés a tot

SOCIS IRCC 
(raw)

15,00 € 20,00 € Accés a tot

Només 
BECA

10,00 € 15,00 € 

Només 
VÍDEO

10,00 € 15,00 € 

Amb la quota GENERAL d’inscripció, cada participant 
pot presentar fins a un màxim de 25 fotografies 

distribuïdes lliurement en les categories generals del 
concurs, 1 reportatge amb un portfoli d’entre 8 i 15 
obres, 1 entrada a cada categoria de vídeo i accés a 
presentar un projecte per a la beca 2021-2022.

Per als que vulguin optar només a vídeo o només a beca, 
la inscripció és de 10 o 15 €

Inscripció on-line a través de la pàgina web

www.montphoto.com 

fins al 30/04/2021.

4. Jurat 2021
Els membres del Jurat 2021 estan en fase de selecció.

Informació d’interès
Els organitzadors del concurs contactaran amb tu des de 
l’adreça de correu electrònic: info@montphoto.com.

Si us plau, inclou-la en la teva agenda de correus per evitar 
que les comunicacions siguin bloquejades per sistemes de 
seguretat i anti-spam.
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1. Reglament de Fotografia
El reglament s’ha elaborat sota la supervisió i col·laboració 
d’AEFONA, la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura 
(SCFN) i de IRCC, considerant també les recomanacions 
de la CEF, la FCF i la FAF.

FOTOGRAFIA INDIVIDUAL
Muntanya
•	 A. ACTIVITAT DE MUNTANYA

Natura
•	 B1. MAMÍFERS

•	 B2. AUS  

•	 B3. ALTRES ANIMALS

•	 B4. MÓN VEGETAL               

•	 B5. PAISATJE    

•	 C. MÓN SUBAQUÀTIC 

Denúncia
•	 D. DENÚNCIA ECOLÒGICA 

Art
•	 E. ART A LA NATURA

Categoria especial
•	 F. NATURA DES DE CASA

PORTFOLI
Reportatge
•	 G. PORTFOLI DE NATURA

Categoria especial COVID
• F - Natura des de casa: Fotografies que retratin la natu-

ralesa salvatge (animals, plantes i paisatges) presos en o 
des de la llar. Es valorarà la integració de la fotografia en 
l’ambient domèstic, així com la descripció que enriqueixi 
la imatge amb comentaris o detalls.

Reportatge 
•	 G - Portfoli de natura: Col·lecció ordenada de 10 a 15 

fotografies que expliquin una història. Han de tenir qua-
litat individual i poder narratiu combinat. El reportatge 
ha de tenir unitat, coherència i harmonia.

La història pot ser inspiradora, provocativa o reveladora 
sobre qualsevol àmbit de l’entorn natural.

Premis Especials 
• Premi Especial comarques de Girona. Podran optar a 

aquest premi les imatges presentades al concurs, en les 
categories generals, preses a les comarques de Girona.

• Premi Especial Lloret de Mar. Podran optar a aquest 
premi les imatges presentades al concurs, en les cate-
gories generals, preses a Lloret de Mar.

• Premi Especial Olympus “Be free”. Opten a aquest 
premi les fotografies que representin la llibertat de 
la natura o la llibertat creativa de l’autor. Les fotos es 
seleccionen entre les presentades a totes les categories 
independentment de la càmera emprada.

Per participar en els premis especials cal seleccionar l’opció 
(Girona i/o Lloret de Mar) en cada imatge que correspongui, 
al moment d’inscripció.

2. INSCRIPCIÓ I FORMAT
El concurs està obert a fotògrafs professionals i aficionats 
a la fotografia de natura de tot el món. No podran 
participar els membres de l’organització de MontPhoto, els 
col·laboradors i patrocinadors del concurs, els membres del 
jurat; ni els seus familiars.

Cada autor pot participar a través d’una única inscripció, 
amb un màxim de 25 imatges distribuïdes en les categories 

Muntanya:
• A - Activitat de  Muntanya: Fotografies que mostrin 

una activitat esportiva de muntanya, com l’alpinisme, 
l’escalada, l’esquí, descens de barrancs, aigües braves, 
espeleologia o qualsevol activitat associada al muntan-
yisme.

Natura:
• B1 - Mamífers: Mamífers en qualsevol fase de la seva 

vida.

• B2 - Aus: Aus en qualsevol fase de la seva vida.

• B3 - Altres animals: Animals no contemplats en les 
categories B1 i B2 en qualsevol fase de la seva vida, com 
ara amfibis, rèptils, invertebrats, etc.

• B4 - Món vegetal: Espècies vegetals en el seu hàbitat 
natural, incloent fongs.

• B5 - Paisatge: Paisatges naturals no degradats.

• C - Món subaquàtic: Imatges captades mitjançant la 
tècnica de fotografia subaquàtica, tant d’aigües dolces 
com salades, de flora, fauna i hàbitats.

Denúncia: 
• D - Denúncia ecològica: Imatges que mostrin qualse-

vol element o activitat d’origen humà (o les seves con-
seqüències) que afecti o interfereixi negativament sobre 
algun àmbit natural (fauna i flora salvatges, sòl, aigua, 
aire, clima o paisatge natural). 

Les imatges han de mostrar l’activitat o l’element de-
nunciat de manera clara i inequívoca i com a element 
principal. Es valorarà molt especialment l’originalitat, el 
missatge i que l’obra plantegi elements de reflexió que 
ajudin a despertar la consciència ambiental. L’autor ha 
d’explicar el fet objecte de denúncia. Per a això, es reco-
mana adjuntar referències documentals que la reforcin. 
El jurat tindrà accés a aquesta informació durant les 
fases de selecció.

Art
• E - Art a la Natura: Composicions creatives o abstrac-

cions basades en l’entorn de la natura
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generals del concurs, un reportatge del portfoli, una entrada 
en cada categoria de vídeo i accés a presentar un projecte 
per a la beca 2021-2022.

La forma de pagament és mitjançant Paypal o targeta de 
crèdit, seguint les indicacions del web.

Hi haurà dues tarifes en funció de la data d’inscripció, el 
primer mes s’aplicarà una reducció del preu d’inscripció 
(preu reduït de l’1 a l’30 de març):

•	 GENERAL: La inscripció general és de 20 o 25 €.

•	 GENERAL IRCC: Per a participants amb obres valida-
des per IRCC és de 15 o 20 €.

•	 JOVES: La inscripció per als menors de 18 anys és 
gratuïta.

El primer pas és registrar-se a: www.montphoto.com 

•	 Una vegada registrat, el pas següent és la inscripció en 
el concurs. 

•	 Es podran pujar les fotografies quan s’hagi realitzat el 
pagament dels drets de participació. 

•	 Es podran modificar les imatges pujades a qualsevol 
moment, fins que el concursant tanqui la seva partici-
pació. Les inscripcions es tancaran automàticament a 
les 23:59 del dia 30 d’abril. 

El format de les imatges ha de ser JPEG, convertides a 
l’espai de color sRGB amb el perfil incrustat. 

La grandària ha de ser de 1920 píxels en el seu costat major.

Els participants que ho facin sota certificats IRCC han de 
participar amb totes les imatges certificades i no els hi 
serà demandada cap imatge original en el transcurs del 
certamen.

Als participants sota inscripció general, l’organització 
sol·licitarà l’arxiu original RAW de TOTES les fotografies 
que arribin a la fase final del concurs el dia 11 de juny de 
2021. A partir d’aquesta data, es disposaran de 8 dies per 
pujar els originals RAW (si les teves imatges passen a 
l’última fase del concurs, i preveus no estar amb connexió 
aquests dies, contacta si us plau amb l’organització).

En cas de creure-ho oportú, es podrà sol·licitar l’arxiu RAW 

en qualsevol altra fase prèvia del concurs. No presentar-
suposarà la desqualificació de la fotografia.

Les imatges que no reuneixin els requisits de format 
establert seran rebutjades.

Les fotografies que se sol·licitin per a la seva impressió en 
paper hauran de superar els 10 MP (megapíxels). S’ha de 
disposar de l’original RAW (o DNG nadiu) així com dels 
arxius JPEG o TIFF de les mateixes per a la seva impressió 
en cas de sol·licitar-la organització.

Per participar en vídeo consulti a més el Reglament de vídeo.

3. Requisits Tècnics
S’admet el reenquadrament de la imatge amb una 
retallada no superior al 35%, sempre que el resultat 
excedeixi els 10 MP i no sigui redimensionada.

S’admeten fotografies compostes per exposicions 
múltiples en càmera, sempre que s’hagin pres en la 
mateixa seqüència, lloc i moment, comprovant per a això 
les etiquetes de les metadades de la imatge.

Tota la comprovació, verificació i acreditació d’autenticitat 
de les fotografies presentades a concurs, serà efectuada 
enfrontant la fotografia JPG editada sobre el seu RAW 
original i duent a terme una diagnosi completa de les 
accions d’edició/revelat sobre l’original, mesures tant de 
forma global com per zones.

•	 No seran acceptades les imatges en què es detecti:

•	 Alteració no permesa sobre la fotografia original, com 
distorsió sobre dimensions o transformació de perspec-
tiva.

•	 Valors de processament global o processat zonal exces-
sius.

•	 Detecció d’alteració o modificació de píxels en àrees 
específiques de la imatge (eliminacions, clonacions o 
manipulacions).

•	 Opcions d’obtenció de RAW no permeses com “Super-
posició” o “Múltiple Exposició no seqüencial”.

Si es detecta una voluntat evident per part de l’autor / a 
d’enganyar el públic de manera maliciosa, es reserva el 

dret de desqualificar totes les seves imatges presentades 
a concurs.

Per avaluar els arxius, comptarem amb l’ajuda de la 
plataforma d’anàlisi IRCC. El seu diagnòstic facilitarà 
les comprovacions a l’equip de verificació del certamen i 
estarà a disposició de jurat.

Més informació sobre els requisits tècnics acceptats poden 
ser consultats i provats al web www.ircc.photo

4. NORMES GENERALS 
• No s’admeten fotografies d’animals domèstics o de gran-

ja, així com plantes conreades (excepte als temes D i G).

• És obligatori indicar si l’animal està en captivitat, si ha 
estat ensinistrat o si es van realitzar accions per induir 
el seu comportament al moment de la presa.

•	 Les fotografies han d’estar preses durant els últims 
quatre anys (posterior a l’1 de gener de 2017).

•	 No es permet presentar una mateixa fotografia o una 
altra molt similar en més d’una categoria.

•	 El concurs premia l’originalitat de les obres, pel que no 
es recomana la participació amb imatges premiades en 
altres concursos.

•	 Les fotografies no hauran de tenir marcs, vores, mar-
ques d’aigua ni peus de foto.

Cada imatge ha d’anar acompanyada d’una llegenda, que 
ha de contenir la següent informació:

• Descripció de la imatge (que inclogui el comportament 
observat, els antecedents de la història, la localització, el 
país, una declaració de si es tracta d’un lloc on s’utilitzen 
esquers, etc). 

•	 Informació tècnica relevant  addicional  a les metada-
des de la càmera 

• Qualsevol processament posterior descrit en els 
requisits tècnics d’aquest reglament.

El codi ètic de MontPhoto es basa en el decàleg d’AEFONA 
i en el Manifest ètic de IRCC. Es recomana als participants 
que llegeixin aquests articles i apliquin la seva filosofia.
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5. Premis
• Premi d’Honor MontPhoto 2021: 2000 € i diploma.

• Primer premi per categoria del concurs: 500 € i diplo-
ma.

• Segon premi per categoria del concurs: 300 € i 
diploma.

• 5 Mencions d’Honor per categoria del concurs: 
Diploma.

• 1r Premi Categoria Natura des de casa: 300 € i diplo-
ma

• 6 Mencions d’Honor Categoria Natura des de casa: 
Diploma.

• Premi Especial Comarques de Girona: 300 € i diplo-
ma.

• Premi Especial Lloret de Mar: 300 € i diploma.

• Premi Especial Olympus “Be free”: 300 € i diploma.

• 3 Premis participació juvenil (15-17 anys): Una expe-
riència fotogràfica amb una empresa col·laboradora i 
diploma.

• 3 Premis participació infantil (fins als 14 anys): Una 
experiència fotogràfica amb una empresa col·laboradora 
i diploma.

• 1 Premi portfoli: 1000 € i diploma

• 5 Mencions d’Honor: Diploma.

Tots els premiats rebran un exemplar de el llibre Inspirats 
per la Natura 2021 i la invitació a la Gala de lliurament de 
Premis amb entrada al Festival gratuïta, així com una nit 
d’hotel en habitació doble amb esmorzar inclòs.

En cas de no poder assistir a la Gala de lliurament de 
premis, podrà delegar l’opció de recollida. Fora d’Espanya 
peninsular, només es realitzaran enviaments dels premis 
econòmics.

Participen en categoria joves, els participants menors de 18 
anys, fins a la data límit d’inscripció al concurs. És obligatori 
aportar les dades dels tutors legals, ja que es sol·licitarà 
documentació acreditativa als premiats.

Premis AEFONA a les millors fotografies dels seus socis en 
totes les categories.

Acceptacions a tots els premiats membres de la CEF, FCF 
i de la FAF, segons indiquen els seus propis reglaments.

És indispensable la identificació com a soci d’aquestes 
entitats per optar als premis o distincions que aquestes 
ofereixen.

6. Jurat i Veredicte
El jurado para la edición 2021 de MontPhoto está formado 
por 5 miembros actualmente en fase de 

El jurat per a l’edició 2021 de MontPhoto està format per 5 
membres actualment en fase de selecció.

Les decisions del jurat són inapel·lables, per la qual cosa no 
s’acceptaran reclamacions ni recurs en contra. Cap premi 
podrà ser declarat desert.

El jurat es reserva el dret de traslladar inscripcions d’una 
categoria a una altra quan sigui aplicable o apropiat.

Els membres del jurat podrien ser substituïts en cas de 
necessitat.

7. Calendari
• Tancament inscripció a el concurs: 30 d’abril de 2021 

fins a les 23.59 hores.

• Sol·licitud d’arxius RAW: 11 de juny de 2021.

• Recepció dels RAW: 11 de juny - 18 de juny.

• Comunicació als finalistes: 1 de juliol.

• Presentació i entrega de premis a Lloret de Mar: 2 
d’octubre de 2021.

• Exposició de les fotografies guanyadores i finalistes: 
1 a el 31 d’octubre de 2021 a Lloret de Mar.

La Gala de presentació i lliurament de premis tindrà lloc 
el dia 2 d’octubre de 2021 a Lloret de Mar al Teatre 
Municipal. L’acte estarà emmarcat en el MontPhoto FEST 
2021 i podrà seguir-se a través del web i les xarxes socials.

MontPhoto es posarà en contacte amb tots els finalistes 
per confirmar la seva assistència al lliurament de premis, 
d’acord amb la més estricta confidencialitat. En el 
lliurament de premis del proper 2 d’octubre a Lloret de Mar, 
es donaran a conèixer els guanyadors.

8. Exposició i Catàleg
Les fotografies guanyadores i finalistes s’exposaran a la 
Sala Municipal d’Exposicions de la Casa de la Cultura 
de Lloret de Mar entre els dies 1 i 31 d’octubre de 2021. 
L’organització promourà la itinerància de l’exposició a nivell 
nacional i internacional.

L’organització editarà una publicació en alta qualitat amb 
totes les obres seleccionades. Es denominarà Inspirats per 
la Natura 2021 i es distribuirà entre tots els usuaris que 
l’hagin reservat. El seu cost va destinat de manera exclusiva 
al finançament i distribució de la mateixa.

Els participants podran reservar la publicació, Inspirats 
per la Natura 2021 a un preu especial de 20 € (despeses 
d’enviament no incloses) si ho sol·liciten en el moment de 
la inscripció.
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9.  
Els participants declaren ser autors de cada obra presentada 
a concurs i posseir tots els drets sobre la mateixa.

Les fotografies on aparegui una persona reconeixible o 
identificable (categories on s’admeti la presència humana), 
hauran de tenir el consentiment exprés de la mateixa 
i s’adjuntarà el permís de cessió dels drets d’imatge. 
MontPhoto no es farà responsable de possibles demandes 
als autors, el que pot ser motiu de desqualificació d’aquesta 
fotografia.

Les obres premiades i finalistes podran reproduir-se 
en llibres, catàlegs, cartells o qualsevol suport, així com 
distribuir-se a redaccions de diaris i revistes per a la 
promoció i difusió de MontPhoto.

També podran emprar-se per a projectes formatius i 
educatius organitzats per la mateixa entitat.

En qualsevol cas, sempre es citarà el nom de l’autor, que 
cedeix desinteressadament els drets de reproducció a 
l’organització del concurs per a aquesta finalitat. Aquesta 
cessió és de caràcter no exclusiu, però es fa extensiva a 
qualsevol reedició. En cap cas aquests usos poden tenir 
finalitat lucrativa.

L’organització compensarà als autors de les obres 
reproduïdes amb un exemplar de cada llibre editat. 
(Despeses d’enviament a Espanya inclosos).

Responsabilitats i Protecció de Dades
El fet de presentar-se a l’edició MontPhoto 2021 implica 
l’acceptació de tots els apartats d’aquest Reglament. 
L’organització podrà resoldre qualsevol situació no prevista 
en el mateix.

Una prova d’enviament electrònic no es considerarà una 
prova de recepció per part de l’organització.

Totes les dades personals dels participants seran tractades 
amb la màxima confidencialitat per part de l’organització, 
segons el que estableix la llei orgànica espanyola 03/2018 
de protecció de dades (LOPD-GDD).

Els participants poden posar-se en contacte amb 
l’organització en qualsevol moment per actualitzar les 
seves dades i / o preferències en relació amb l’ús autoritzat 
de les seves dades personals.

•	 Reconegut per la CONFEDERACIÓ ESPAN-
YOLA DE FOTOGRAFIA amb el número 
E/2021/05

•	 Reconegut per la FEDERACIÓ CATALANA DE 
FOTOGRAFIA amb el número 2021-22

•	 Reconegut per la FEDERACIÓ ANDALUSA DE 
FOTOGRAFIA amb el número I-2021-07

•	 Recomanat per l’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
DE FOTÒGRAFS DE NATURA (AEFONA)

•	 Recomanat per la SOCIETAT CATALANA DE 
Fotògrafs de NATURA (SCFN / ICHN)

És indispensable la identificació com a soci d’aquestes 
entitats per optar als premis.
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Benvinguts a el concurs internacional de fotografia 
i vídeo de natura MontPhoto 2021, obert a fotògrafs 
i videogràfics aficionats i professionals de tot el món, 
organitzat per l’Associació MontPhoto.

En MontPhoto sabem que és el moment de potenciar la 
importància dels relats sobre el món de la natura. Volem 
mostrar el poder de la narració visual per desencadenar 
una acció positiva i restauradora per al nostre món natural. 
Necessitem històries autèntiques, commovedores i 
originals que es dirigeixin a diferents públics, la natura 
depèn d’això.

També volem conèixer les vostres aventures, reptes i 
projectes en contacte amb la muntanya i la natura.

És el moment de conèixer la teva història, és el moment de 
veure les escenes en moviment, és el moment d’escoltar la 
teva feina, el moment de participar en el nou certamen de 
vídeo, MontPhoto Multimèdia Storytelling.

1. Categories 
VM. HISTÒRIES DE MUNTANYA 
Vídeos d’acció, aventura, esports o reptes a la muntanya o 
el medi natural, com ara alpinisme, expedicions, escalada, 
excursionisme, espeleologia, esquí, escalada esportiva, 
parapent, barranquisme, caiac, ràfting, aventura, BTT o 
esports extrems.

VN. HISTÒRIES DE NATURA
Vídeos que ens narrin una història vinculada amb la 
natura, amb la seva conservació, observació, coneixement 
o admiració.

S’accepten treballs amb qualsevol tipus d’interacció amb 
l’home.

2. Inscripció
El concurs és obert a treballs professionals o aficionats de tot 
el món. No podran participar els membres de l’organització 
de MontPhoto, els col·laboradors i patrocinadors del 
concurs, els membres de jurat ni els seus familiars; que 
hagin participat en qualsevol procés de l’obra presentada.

La inscripció a la participació en vídeo és de 15 €. Si el 
registre és abans de el 30 de març aquesta serà de 10 €.

Els menors de 18 anys poden participar gratuïtament.

Cada participant pot presentar un vídeo a cada categoria.

Els drets de participació en fotografia (25 €) inclou la 
participació en les categories de vídeo (veure reglament 
fotografia).

És obligatori formalitzar la inscripció a la web.Storytelling  
Multimedia
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3. Requisits Tècnics
La durada màxima de el vídeo és de 15 minuts, inclosos els 
crèdits.

Els treballs que no es presentin parlats o subtitulades en 
català o espanyol hauran d’anar acompanyades de la llista 
de subtítols amb timecode en anglès.

Per a la selecció, hauran d’enviar els enllaços de visualització 
dels treballs a través de la inscripció a la web, pot 
indicar l’enllaç directament o a través de les plataformes 
filmfreeway.com, festhome.com o Movibeta.

Les obres seleccionades per a la fase final s’han de 
facilitar en format d’alta qualitat, en qualsevol d’aquestes 
modalitats:

•	 Una còpia DCP (amb subtítols sense incrustar)

•	 Arxiu digital usual (mov o mp3) codificat en .h264 i amb 
una resolució igual o superior a full HD, 1080p.

4. Normes Generals
Els vídeos han d’estar produïts durant els últims quatre 
anys (posterior a l’1 de gener del 2017).

Cada vídeo ha de contenir la fitxa d’inscripció perfectament 
complimentada amb tota la informació sol·licitada a la web.

5. Premis
•	 1 Premi per a cada categoria de vídeo: 500 €, val de 

500€ de productes Canon i Diploma.

•	 Mencions d’Honor per a cada categoria de vídeo: 
Diploma

Tots els premiats rebran la invitació a la Gala de lliurament 
de Premis amb entrada al Festival gratuïta, així com una nit 
d’hotel en habitació doble amb esmorzar inclòs.

En cas de no poder assistir a la Gala de lliurament de 
premis, podrà delegar l’opció de recollida. Fora d’Espanya 
peninsular, només es realitzaran enviaments dels premis 
econòmics.

6. Jurat i Veredicte
El jurat per a l’edició 2021 de MontPhoto està format per 3 
membres actualment en fase de selecció.

Les decisions del jurat són inapel·lables, per la qual cosa no 
s’acceptaran reclamacions ni recurs en contra.

Els membres del jurat podrien ser substituïts o ampliats en 
cas de necessitat. 

7. Calendari
•	 Tancament inscripció a el concurs: 30 d’abril de 2021 

fins a les 23.59 hores.

•	 Veredictes: 10 de maig a finals de juny de 2021.

•	 Sol·licitud de vídeos en alta als finalistes: 1 de juliol.

•	 Presentació i entrega de premis a Lloret de Mar: 2 
d’octubre de 2021.

La Gala de presentació i lliurament de premis tindrà lloc el 
dia 2 d’octubre de 2021 al Teatre Municipal de Lloret de 
Mar. L’acte estarà emmarcat en el MontPhoto FEST 2021 
i podrà seguir-se a través del web i les xarxes socials.

MontPhoto es posarà en contacte amb tots els finalistes 
per confirmar la seva assistència al lliurament de premis 
el proper 2 d’octubre a Lloret de Mar. Allí es donaran a 
conèixer els guanyadors.

Opcionalment, com a primera edició, l’organització pot 
desenvolupar una projecció de caràcter públic dels vídeos 
seleccionats a la fase final, si es rebessin una bona quantitat 
d’ells i les condicions ho permetessin.

Aquests vídeos estarien també seleccionats pel jurat 
avaluador i s’inclourien en MontPhoto FEST de la present 
edició.

8. Aspectes Legals
Els participants declaren ser autors de cada obra presentada 
a concurs i posseir tots els drets sobre l’explotació de la 
mateixa en tots els formats i que respondrà per qualsevol 
reclamació que en matèria de drets d’autor es pugui iniciar, 
exonerant de qualsevol responsabilitat a l’Organització del 
Concurs.

Així mateix, manifesta que ha obtingut la corresponent 
autorització d’aquelles persones o entitats que posseeixin 
drets sobre la música, imatges o un altre tipus de propietat 
intel·lectual que aparegui en el film.

Si la pel·lícula és admesa a competició, la còpia presentada 
a la selecció passarà a formar part de l’arxiu històric del 
Festival i podrà ser utilitzada com a consulta interna o com 
a promoció del Festival. Un cop finalitzat el Festival, els 
films premiats i mencions d’honor podran ser exhibits per 
l’organització en iniciatives culturals, sempre sense ànim 
de lucre i fent esment dels premis obtinguts.

També podran emprar-se per a projectes formatius i 
educatius organitzats per la mateixa entitat.

En qualsevol cas, sempre es citarà el nom de l’autor, que 
cedeix desinteressadament els drets de reproducció a 
l’organització del concurs per a aquesta finalitat. Aquesta 
cessió és de caràcter no exclusiu, però es fa extensiva a 
qualsevol reedició. En cap cas aquests usos poden tenir 
finalitat lucrativa.

Responsabilitats i Protecció de Dades
El fet de presentar-se a l’edició MontPhoto 2021 implica 
l’acceptació de tots els apartats d’aquest Reglament. 
L’organització podrà resoldre qualsevol situació no prevista 
en el mateix.

Una prova d’enviament electrònic no es considerarà una 
prova de recepció per part de l’organització.

Totes les dades personals dels participants seran tractades 
amb la màxima confidencialitat per part de l’organització, 
segons el que estableix la llei orgànica espanyola 03/2018 
de protecció de dades (LOPD-GDD).

Els participants poden posar-se en contacte amb 
l’organització en qualsevol moment per actualitzar les 
seves dades i/o preferències en relació amb l’ús autoritzat 
de les seves dades personals.
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