
V CONCURS FOTOGRÀFIC DE LACTÀNCIA MATERNA
"MESQUELLET"

BASES DEL CONCURS

Participació

Pot participar qualsevol persona major d'edat. No podran optar als premis els
membres del jurat o els seus familiars. 

Tema

Les fotografies han de tenir com a base la lactància, mostrant imatges en les que
apareguen mares alletant els seus fills.

També es pot optar al premi especial "Paternitat", amb fotografies relacionades
amb la cura dels nadons per part dels pares.

Termini

Participaran las fotografies rebudes per correu electrónic fins el 30 de setembre
de 2021.

Presentació de fotografies

Cadascun  dels  participants  pot  presentar  un  màxim  de  2  fotografies.  Les
fotografies han de ser originals, inèdites (no retocades digitalment) i no haver
estat premiades en cap altre concurs.

Les fotografies s'enviaran en format digital jpg, amb una mida mínima de 2 MB
i una resolució de 300 p.p.p. cadascuna, a la següent adreça: 

concurso.mesquellet@gmail.com

Els originals impresses per Mesquellet no seran retornats per l'Associació.
L'organització  descartarà  totes  aquelles  fotografies  que  no  compleixen  els
requisits tècnics. Aconsellem no enviar fotografies fetes amb dispositius mòbils,
ja  que la resolució  no sol  ser  l’adequada per  poder  ampliar  les  imatges.  En
qualsevol cas, es recomana resolució òptima.

El consentiment informat s’enviarà de forma adjunta en el correu electrònic amb
les fotografies.



Jurat

El jurat estarà format per:

• Jordi Fletcher: Fotògraf.

• Laura Fuster:  Comare del centre de salut Dolores Cano Royo de Vila-
Real.

• Una representant de Mesquellet. 

La decisió del jurat serà inapel·lable. Els premis poden quedar deserts.

Premis

Pack 1er premi, compost per:

• Una tarjeta d’UCOVI (Unió de Comerços de Vila-real) valorada en 50€
patrocinada per Rubén García.

• Un lot de llibres de Naysi.
• Un diagnòstic capilar en NUKS.
• Una bossa artesanal d’Azuara bags.

Pack 2n premi, compost per:

• Una sessió fotogràfica de 10 fotos a l’estudi de Jose Luis Fotografia.
• Un massatge relaxant en  Shen.
• Sessió spà al centre de perruqueria Carlos González.
• Un marc de plata D'argent.
• Un lot de productes de Luz de Luna.

Pack Premi “Paternitat”, compost per:

• Una creació d’Ingeniosa Mariposa.
• Un lot escolar Nurán.
• Una corona d’aniversari de Monamoneta.
• Un humidificador de Irles.

Pack Premi “Naturalment”, compost per:

• Un val de 50€ a utilitzar en  Signia.
• Una cistella de productes de Brosses.
• Un termòmetre Galileu Galilei de la Ferretería Peset.
• 150 còpies de fotografies, tamany 10x15 cm. Jordi Fetcher.



Exposició

Un cop resolt el concurs, es mostraran les fotografies i es lliuraran els premis en
una exposició (data i lloc per determinar en funció de les condicions actuals del
moment que vivim).

Drets i acceptació de les bases

La  participació  en  aquest  concurs  implica  l'atorgament  a  l'organització  dels
drets  de  reproducció  i  d'exposició  dels  treballs  fotogràfics,  sempre  que
s'utilitzen per a la promoció de la lactància i sempre sense ànim de lucre.

La participació en aquest concurs implica l'acceptació de totes i cadascuna de les
bases del concurs i la decisió del jurat.

Patrocinat per:

                          

                 

                 

                  



                                 
AUTORITZACIÓ

LEMA DE LA FOTOGRAFIA / LEMES DE LES FOTOGRAFIES:

DADES DELS MEMBRES DE LA FOTOGRAFIA

Nom i cognoms: 

DADES DE LA MARE O PARE:

Nom i cognoms: 

DNI: 

Telèfon:  

Els sotasignants manifesten la seua participació en el Concurs de fotografia de
lactància,  organitzat  per  l’Associació  Mesquellet,  en l’edició  de 2021,  donant
expressament a Mesquellet els drets de reproducció, distribució  i comunicació
pública  de  les  obres  presentades  per  al  concurs.
L'Associació  Mesquellet  es  compromet  a  no  utilitzar  aquestes  imatges  amb
finalitat lucrativa o que puguin causar danys morals.

Signatura dels pares:


