
BASES DEL 21è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

1. S´enviaran per correu electrònic, cada mes, dues fotografies des del gener al desembre del 2022. 
 

2. Les respostes han de ser presentades abans de l´últim dia de cada mes. Cal presentar-les via e-mail a l´adreça 
salessergi@gmail.com. 
 

3. Al mes de desembre, en l´acte final del concurs, al qual és imprescindible assistir per optar als premis i recollir-los, es 
concursarà en directe sobre deu fotografies, fins a completar, sumant-hi les vint-i-quatre anteriors, el nombre de trenta-
quatre. 
 

4. En el cas de les fotografies publicades cada mes, es puntuarà amb dos punts cadascuna de les fotografies encertades si 
s´ha especificat bé l´espècie amb el nom comú en qualsevol idioma o el científic, i es puntuarà amb un punt cadascuna de 
les fotografies encertades si s´ha donat la resposta correcta només amb el gènere.  
 

5. En el cas de les deu fotografies fetes públiques en l´acte de lliurament dels premis, en el mes de desembre, es puntuaran 
amb 0,25 punts, per cada fotografia, si s´ha encertat el nom de l´espècie i caldrà donar les solucions en el temps màxim de 
dos minuts per fotografia. 
 

6. A més cada tres mesos (març, juny i setembre) es farà una activitat sorpresa (foto extra, itinerari virtual, concurs virtual, 
cants...) que serà puntuat amb dos punts extres de la forma en que s´indicarà prèviament. 
 

7. Tots els ocells del concurs han estat citats a la nostra regió ornitològica i biogeogràfica, el paleàrtic occidental. 
 

8. La participació és oberta a qualsevol membre de l´ANT. Si alguna persona aliena a l´ANT hi vol participar cal que lliuri el 
corresponent full d´inscripció amb la domiciliació bancària, quan comenci a concursar, i faci efectiu el pagament de la quota 
anual. 
 

9. La persona que hagi guanyat el concurs com a primer classificat en una de les seves edicions no podrà participar en 
l´edició immediatament posterior. 
 

10. La classificació serà publicada per e-mail als concursants, al web i al full informatiu de l´entitat. 
 

11. Les fotografies, si no s´han rebut, es podran demanar per e-mail a l´adreça salessergi@gmail.com i es podran 
consultar al web de l´ANT. 
 

12. S´atorgaran dos premis als dos primers classificats. En cas d´empat, després de la prova en directe, en qualsevol dels 
dos primers premis, es farà una altra prova de quatre fotografies en directe i, així, successivament, fins a desfer l´empat. 
 

13. S´atorgarà un tercer premi a la constància que es sortejarà entre tots els altres concursants que hagin respost durant els 
dotze mesos i assisteixin a l´acte final de lliurament dels premis.  
 

14. També es lliurarà un petit obsequi a tots els concursants que assisteixin a l´acte final de lliurament dels premis en 
agraïment a la seva participació. 
 

15. L´organització es reserva el dret de modificar els terminis de presentació de fotografies i de recepció de respostes durant 
tot l´any, així com de precisar aquells aspectes que durant el transcurs del concurs no es vegin prou clars. 
 

PREMIS DEL 21è CONCURS D´IDENTIFICACIÓ FOTOGRÀFICA D´AUS 
 

 1r Premi:   Material ornitològic valorat en 60 euros + obsequis. 
 2n Premi:   Material ornitològic valorat en 30 euros + obsequis. 
 Premi a la constància:  Material ornitològic valorat en 18 euros + obsequis. 
 

   Aquests tres premis, per als dos primers classificats del concurs i el tercer que es sorteja, es lliuraran mitjançant vals de 
compra de material ornitològic. Caldrà que els concursants classificats passin a recollir-los personalment a l´acte de 
lliurament i els vals caducaran als tres mesos del seu lliurament.  
   Tots els concursants, que no s´hagin classificat com a primer i segon, i que hagin participat de forma ininterrompuda 
durant els dotze mesos que dura el concurs participaran en el sorteig per a obtenir el premi a la constància. 
   Tots els participants en el concurs, només pel fet de ser-ho i d´assistir a l´acte de lliurament dels premis, tindran dret a 
recollir un petit obsequi d´agraïment a la seva participació. 
 


