
SANAL AMB L’ART  

I Concurs de Fotografia sobre Paisatges de la Marina Baixa 

  

Objectius 

  

Mostrar la utilitat de l'art en els ambients domèstics. Donar a conèixer la 

fotografia com element decoratiu dins de les cases.  

Aprofitant la diversitat de paisatges que podem trobar a La Marina Baixa, des 

del skyline de Benidorm fins la naturalesa del riu Algar, es convoca aquest 

concurs per donar a conèixer aquests paisatges i els fotògrafs que millor capten 

la seva bellesa.  

 

Data límit d'entrega d'obres 

                                           

30 de Novembre 

  

Qui pot participar 

  

Qualsevol persona física major de 18 anys. En cas de ser menor de 18 anys, 

caldrà anar acompanyat del consentiment del seu tutor.  

 

 

Organitzador 

 L'organitzador del Primer Concurs de Fotografia sobre Paisatges de la Marina 

Baixa, amb títol Sanal amb l'Art, és Sanal Mobles S.L. Telèfon de contacte: 

965880970-965881720. Correu electrònic: sanalmoblessl@gmail.com 

Procediment 



Cada concursant deurà entregar la fotografia o fotografies (màxim 2 fotografies 

per concursant) seleccionades en format digital i físic (és a dir impreses i 

emmarcades). Es deuran entregar en format físic a les immediacions de la tenda 

Sanal Mobles S.L., situada en C/ D'Alacant S/N, 03510, Callosa d'En Sarrià 

(Alacant), i en format digital (Mida màxima 2 MB), en el mateix moment, 

mitjançant una memòria USB.  

Posteriorment, es farà una exposició en les immediacions de Sanal Mobles S.L. 

amb les fotografies dins d'ambients domèstics.  

Una vegada acabada l'exposició i el concurs, els participants recolliran les obres 

en format físic en les immediacions de Sanal Mobles S.L., exceptuant si han sigut 

venudes (se les portarà el comprador) o si s'ha aplegat a un acord per a què 

estiguen durant més temps per a la seva possible venda, a mode de depòsit. 

Premis 

  

1er Premi. Import de 200 euros en efectiu més impressió sobre un moble de la 

fotografia guanyadora, patrocinat per l'empresa Lagrama. Possibilitat d'exposar 

l'obra per a la venda durant un període més llarg en l'exposició de Sanal Mobles 

S.L.  

 

2on Premi. Import de 100 euros en efectiu. Possibilitat d'exposar l'obra per a la 

venda durant un període més llarg en l'exposició de Sanal Mobles S.L.  

  

3er Premi. Import de 50 euros en efectiu. Possibilitat d'exposar l'obra per a la 

venda durant un període més llarg en l'exposició de Sanal Mobles S.L. 

  

4º, 5º, 6º premi. Se lis atorgarà una menció d'honor, sense compensació 

econòmica, i se li oferirà l'oportunitat al participant de tindre l'obra exposada 

per un període major de temps en l'exposició de la tenda, per a la seva possible 

venda.  

Jurat 

  



-        Micael Nussbaumer. Fotògraf professional 

-        Carlota Sas. Gestora Cultural 

-        Celia Collantes. Dissenyadora gràfica 

-        Jurat popular. Cada visitant que ho desitge, podrà votar la obra que 

considere oportuna. 

  

Es farà un recompte amb tots els vots, entre les obres més votades pel jurat 

popular, el jurat elegirà la guanyadora.  

  

Condicions 

  

1. No s'acceptaran obres que  hagen sigut modificades o alterades 

mitjançant programes d'edició d'imatge. Durant el concurs l'obra estarà 

exposada en les immediacions de la tenda Sanal Mobles S.L. situada en la 

C/ D'Alacant S/N en la localitat de Callosa d'En Sarrià.  

2. Durant l'exposició les obres estaran a la venda, excepte declaració 

expressa del concursant. 

3. L'empresa organitzadora es reserva el dret d'eliminar justificadament a 

qualsevol participant que defraude, altere o inutilitze el bon 

funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció 

així com la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present activitat 

promocional. La participació d'aquesta promoció implica l'acceptació de 

les Bases de la mateixa per part dels participants i el criteri de 

l'organitzador per a la resolució de qualsevol incidència. D'aquest mode, 

l'empresa es reserva el dret de cancel.lació o modificació de la present 

convocatòria. En cas de l'anomenat canvi s'informarà per les vies:  

www.facebook.com/sanal.mobles, https://sanalmobles.wordpress.com/, 

https://twitter.com/SanalMobles. 

4. En cas d'excedir l'espai destinat per aquesta exposició en les 

immediacions de Sanal Mobles S.L., per excés de número d'obres, Sanal 

Mobles S.L. sòls exposarà el número màxim d'obres per ordre d'arribada.  

5. Drets d'imatge. Els concursant autoritzen a l'empresa organitzadora a 

reproduir, utilitzar i difondre la seva imatge a través de les pàgines web 

(www.lagrama.es, www.mueblessanal.com, 

www.facebook.com/sanal.mobles, https://sanalmobles.wordpress.com/, 

https://twitter.com/SanalMobles),  així com la seva imatge, nom i 



cognoms, en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estiga 

relacionada amb aquesta promoció, tot açò en qualsevol medi (incloent 

amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, l'explotació a través de Internet 

per a telefonia mòbil) sense que les anomenades activitats lis 

conferisquen dret de remuneració o benefici algun amb excepció feta de 

l'entrega del premi guanyador conforme a aquestes bases. La cessió 

inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i 

comunicació pública de les imatges captades, sense limitació de temps ni 

territori.   

  

Entrega de Premis i inauguració de l'exposició 

  

Segons la quantitat d'obres presentades, es modificarà la inauguració i el 

període de l'exposició, per tant, també de l'entrega de premis. Una vegada 

acabat el plaç de presentació de les obres, s'anunciarà la inauguració de 

l'exposició i l'entrega de premis en la pàgina de  facebook de Sanal Mobles S.L. 

(www. facebook/sanal.mobles) i en el blog de Sanal Mobles S.L. ( 

sanalmobles.wordpress.com). 

  

 Protecció de Dades 

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, les dades 

facilitades seran incorporats a un fitxer propietat de Sanal Mobles S.L. 

Els participants podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i 

oposició a aquests mitjançant info@mueblessanal.com 

Sanal Mobles S.L.es compromet al compliment de l'obligació de secret de les 

dades de caràcter personal, que en el seu cas es faciliten, i el seu deure de 

tractar-los amb confidencialitat, i es compromet a aplicar les mesures tècniques, 

organitzatives i de seguretat que la legislació en matèria de protecció de dades i 

en especial, la Llei Orgànica  15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal i el seu Reglament 1720/2007 imposen. 

Per donar de baixa la informació personal, el concursant ho podrà fer a través 

de info@mueblessanal.com 



  

 


