
 

Bases del concurs  
Aquest concurs té com a objectiu posar a prova les capacitats d’identificació d’ocells 
dels participants, atorgant un premi a qui obtingui una major puntuació. 

1.  El concurs tindrà lloc el dissabte 24 de setembre de 2022 a les 20:15 hores a la 
carpa de Conferències 1 del Delta Birding Festival (DBF). 

2.  El concurs es farà a través d’una eina digital anomenada Kahoot que permet 
projectar les imatges i donar quatre opcions de resposta per a cadascuna.  

3. Per participar s’ha de, o bé tenir descarregada l’app de Kahoot al telèfon mòbil 
o bé entrar a www.kahoot.it. En ambdues opcions caldrà introduir el codi del 
concurs facilitat pels organitzadors i el nom del participant. 

4.  Els participants hauran de triar una de les quatre opcions de resposta, 
mitjançant el seu telèfon mòbil. 

5.  La puntuació que designarà el guanyador/a del concurs, es generarà 
automàticament a partir del nombre de respostes encertades i de la velocitat en 
què s’hagi respost. 

6.  Les places són limitades i, en cas d'assolir el màxim aforament, s'acceptaran 
els participants per ordre estricte d'arribada. 

7.  El concurs consistirà a identificar correctament com més espècies millor en el 
menor temps possible en una visualització de 20 imatges. 

8.  Les característiques de les imatges seran aquestes: 

a. 10 fotografies d’espècies de Panamà a càrrec d'Ignacio Yúfera de 
Tamandúa Nature Tours. 

b. 10 fotografies d’espècies de l’Iran a càrrec de l’Ali Alieslam d’Eco-
Tour 

c. Cada imatge s’exhibira durant 20 segons. Si en acabar aquest 
període, el concursant no ha respost, obtindrà 0 punts en aquella 
resposta. 



d. Les espècies poden repetir-se 

e. El nom de les espècies es mostrarà en anglès i científic seguint la 
nomenclatura IOC. 

9.  El criteri taxonòmic i de nomenclatura per la identificació de les espècies és el 
del IOC World Bird List (www.worldbirdnames.org). 

10.  Es permet utilitzar guies d'identificació d'ocells durant el concurs. 

11. No es permeten usar aplicacions d’identificació automàtica d’ocells de l’estil 
Merlin. 

12. No podran concursar els organitzadors del concurs ni el personal de 
l'organització del DBF (voluntaris no inclosos). 

13.  El premi, patrocinat per Lynx Edicions, consisteix en el llibre “All the Birds of 
the World”. 

14. L’organitzador queda exclòs de responsabilitat per qualsevol fallada del telèfon 
mòbil, comunicacions electròniques, baixades o interrupcions en el 
subministrament d’Internet (tant propi com del Festival) o del mal funcionament del 
programari Kahoot. L'Organitzador no es fa responsable dels canvis o efectes en 
el seu telèfon mòbil que es poguessin derivar de la participació en aquest concurs. 

	


