
Concurs fotogràfic #ARAFF2018 
 
Edició de Premsa Periòdica Ara SL (diari ARA) i Formentera Fotogràfica organitzen el 
concurs fotogràfic #ARAFF2018, amb l’objectiu de promoure el fotoperiodisme, i el festival 
Formentera Fotogràfica 2018. 
 
Per participar en el concurs cal seguir els passos següents: 
 

1. Cal publicar una fotografia en un perfil d’Instagram propi i públic amb l’etiqueta 
#ARAFF2018, etiquetant en la imatge els perfils @diariara i 
@formenterafotografica. 

2. La fotografia ha de ser original i centrar-se en l'estil de vida del Mediterrani o del 
seu paisatge propi. 

3. La imatge pot ser d'arxiu, però ha de ser publicada i etiquetada expressament per 
a aquest concurs.  

4. No s'admet reetiquetar imatges que ja han estat pujades al perfil. 
5. El perfil participant ha de ser seguidor dels perfils del @diariara i 

@formenterafotografica a Instagram. 
6. El període de participació és de l’11 de febrer a les 00.01 h al 25 de febrer a les 

23.59 h. 
 
D’entre totes les fotografies participants vàlides el jurat seleccionarà la guanyadora, que 
s’anunciarà al perfil del diari ARA a Instagram abans de l'11 de març a les 23.59 h. El jurat 
estarà format per la secció de Fotografia del diari ARA i la direcció del festival Formentera 
Fotogràfica. 
 
El premi consisteix en un viatge per a una persona amb allotjament inclòs a Formentera i la 
inscripció a totes les activitats del Formentera Fotogràfica (la participació en els tallers 
quedarà condicionada al nombre de places disponibles). Per poder-ne gaudir, el guanyador 
haurà de donar el seu consentiment al diari ARA i a Formentera Fotogràfica per publicar la 
fotografia guanyadora en el format que consideri oportú per un període de sis mesos. 
Aquesta autorització no suposa en cap cas que la fotografia passi a ser propietat del diari 
ARA ni del festival Formentera Fotogràfica. 
 
El premi no es podrà canviar ni substituir a petició del guanyador, ni se’n podrà modificar el 
beneficiari. Si el guanyador no accepta les condicions del premi, es donarà per entès que hi 
renuncia, i el diari ARA no haurà de compensar-lo. 
 



La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases i del criteri del diari ARA 
pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada tant del mateix concurs com de 
l'elecció dels guanyadors. 


