
 
 
 
BASES: 
 
1. Participants. Podeu participar-hi totes les famílies amb canalla més 

gran de vuit anys. 
 
2. Temàtica. El tema principal es La nostra ciutat amb rodes 
 
3. Funcionament del concurs: 
 
3.1. Cal que us inscrigueu a la recepció del Museu, on us lliuraran les 
pistes per poder participar al concurs. 
 
3.2. El preu per participar és d’1,10 € per família. 
 

3.3. El concurs comença amb la visita a l’exposició temporal Badalona 

sobre rodes del Museu de Badalona. 
 
3.4. El concurs s’obrirà a partir de divendres 26 de març i fins al diumenge 

4 d’abril. 

 
3.5. Les fotografies es poden penjar al vostre perfil d’Instagram, fins al 

dilluns 5 d’abril. 

 
 



 
4. Requisits: 
 
4.1. Les famílies heu de penjar a Instagram les fotografies resultat de 
resoldre els 4 reptes que plantegem, amb les etiquetes   .  
 
4.2.Cal que seguiu les pistes i resolgueu els reptes que trobareu a 

l’exposició per saber a quin punt geogràfic de la ciutat us heu d’adreçar. 

 

4.3.Cal que feu les fotos a l’indret exacte on us han portat les pistes. 

Tingueu en compte que sempre tindreu algun element clarament 
identificable que us serà de gran ajut. 
 

4.4. A les fotografies que fareu hi han d’aparèixer les fotografies antigues 

que us serviran de pista i que podreu descarregar-vos al Museu, 
mitjançant un codi QR. 
 

4.5. A les fotografies sempre hi han d’aparèixer vehicles de rodes. 

  
  
5. Tècnica. La tècnica és lliure perquè poseu en marxa la vostra 

imaginació i pugueu utilitzar els filtres i els programes d’edició fotogràfica 

que vulgueu, sempre que es reconegui l’indret fotografiat. 

 
Si voleu quedar immortalitzats, també podeu posar per a la fotografia, ben 
guapos, de diumenge, d’esport o disfressats. Tot s’hi val per emportar-se 
un dels premis. 
 
6.     Premis. D’entre totes les famílies concursants, es premiaran tres 

categories:  
 
Premi a la fotografia més artística 
Premi a la fotografia més familiar i divertida 
Premi a la fotografia més original 
 
Cada categoria es premiarà amb un menú de cap de setmana per a 4 
persones (2 adults i 2 nens) en un restaurant de Badalona.  
 

El jurat valorarà, d’entre totes les imatges penjades, la foto guanyadora en 

cadascuna de les categories. Només es lliurarà un premi per 
família. 

  



7.     Al web del Museu de Badalona i a les seves xarxes socials es 

publicarà el nom de les famílies guanyadores el divendres 16 d’abril. 

 
8.     Dret d’ús de les imatges.  

Les famílies haureu de signar una autorització de dret d’imatge dels 

menors i d’ús del material fotogràfic amb finalitats promocionals de 

l’activitat que organitza el Museu. 

 
9. El Jurat. El jurat estarà format per dos tècnics del Museu i per dos 
fotògrafs professionals externs. 
 
10. Acceptació de les bases. La participació en aquest concurs suposa 
la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases i de la decisió del 
jurat.  


